VZN č. 2/2019 obce Ivanovce
Obec IVANOVCE v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103
ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e a

vydáva

Všeobecne záväzného nariadenia obce IVANOVCE č.
2/2019
o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa a o poplatku za
tvorbu komunálneho a drobného stavebného odpadu na
kalendárny rok 2020

VZN č. 2/2019 obce Ivanovce
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Ivanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1.
januára 2020 d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Ivanovce v zdaňovacom období roku 2020.
3. Obec Ivanovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje,
4. Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
5. Obec Ivanovce na svojom území ukladá miestny poplatok za tvorbu komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu.
6. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
1. Správca dane ustanovuje na území obce Ivanovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu, chmelnice, vinice, ovocné sady 0,4819 € /m2,
b) trvalé trávne porasty 0,0949 € /m2 ,
c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy – hodnota zistená na 1m² podľa platných predpisov a stanovení
všeobecnej hodnoty majetku
e) stavebné pozemky 13,27 € /m2
2. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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(ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
3. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Ivanovce v členení podľa § 6 ods.
1 až 6 zákona o miestnych daniach.
4. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych
daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny,
ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov,
kde je to upravené platnou právnou úpravou.
§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Ivanovce tohto všeobecne záväzného
nariadenia, ročnú sadzbu dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávne porasty

0,40 % zo základu dane

b/ záhrady

0,40% zo základu dane

c/ zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,40 % zo základu dane

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy

1,40 % zo základu dane

e/ stavebné pozemky

0,60 % zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Ivanovce, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané
kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa
skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť
nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m²,

0,07 €/m2
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ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáží
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h)

0,07 €/m2
0,01 €/m2
0,15 €/m2
0,132 €/m2
0,132 €/m2
1,60 €/m2
1 €/m2
0,50 €/m2

5. Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/, resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto ustanovenia sa
pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,07 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé
ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
6. Správca dane určuje pre stavby na území obce Ivanovce, okrem stavieb nachádzajúcich sa
v jednotlivých častiach obce uvedených v § 4 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia,
ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Ivanovce, v ktorom aspoň jeden
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú
byty a nebytové priestory.
3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
4. Ročná sadzba dane z bytov na území obce Ivanovce je 0,040 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu v bytovom dome.
5. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Ivanovce je za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,040 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b) 0,040 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,040 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž .
§6
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Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov alebo oslobodenie od dane
z pozemkov:
dôvod zníženia dane

zníženie
dane v
%

pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na podnikanie

0%

pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové
lúky

0%

močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy
a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa
a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa

0%

časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné
zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej
energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie
a vykurovacích plynov

0%

e)

pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

0%

f)

pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných
rezervá-ciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných
pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany

0%

g)

pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave

0%

h)

pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

0%

i)

lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku
plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)

0%

pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na
podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo
pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu
životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované
investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo
štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami
alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa
na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej
a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou,
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou

0%

a)
b)
c)

d)

j)

VZN č. 2/2019 obce Ivanovce
k)

l)

pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania
starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú
potrebu

0%

pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých
vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu
ako svoju hlavnú činnosť

0%

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane alebo oslobodenie od dane zo stavieb alebo z
bytov:

dôvod zníženia dane
a)
b)

c)

d)

e)

f)

zníženie
dane v
%

stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na podnikanie

0%

stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam
a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu
a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby
užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá,
kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia

0%

stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom
pozemku

0%

stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi,
občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

0%

garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo
vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu

0%

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu

0%

3. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa
daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
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daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l.
januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
4. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
5. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do
tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých
osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická
osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania.
6. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň
si sám vypočítať.
7. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné
meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky
údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa
osobitného predpisu.
8. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca
bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona
o miestnych daniach.
9. Daň z nehnuteľností je splatná do 31. 3. bežného zdaňovacieho obdobia.
§7
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné
účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie
nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Základom dane je počet psov.
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4. Sadzba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
Daňovník je povinný zánik daňovej povinnosti alebo zmenu skutočností rozhodujúcich pre
určenie daňovej povinnosti oznámiť správcovi dane.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
7. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia v rovnakom termíne ako daň
z nehnuteľností.
8. Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovou poukážkou alebo prevodom z bankového účtu na účet správcu dane.
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Ivanovce.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je

VZN č. 2/2019 obce Ivanovce

užívanie verejného priestranstva

€/m2

za umiestnenie predajného zariadenia za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

0,82 €

b za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za každý aj začatý m2
) osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

1,65 €

a
)

c
)

umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu alebo parkovanie
vozidla na vyhradenom mieste na dobu dlhšiu ako 3 dni za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

0,090 €

Pre umiestnenie predajného zariadenia sa stanovuje minimálna výmera 4 m2.
Od poplatku je oslobodené užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky stavebného
a iného materiálu na dobu kratšiu ako 3 dni. Podmienkou oslobodenia je ohlá-senie užívania
verejného priestranstva vopred a uvedenie priestranstva po skončení užívania do pôvodného
stavu.
Užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste je možné
po predchádzajúcom písomnom súhlase obecného úradu, ktorým sa stanoví rozsah, doba
a podmienky užívania verejného priestranstva.
7. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Ivanovce a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Užívať verejné priestranstvo možno iba so súhlasom obecného úradu, ktorý v odôvodnených
prípadoch s ohľadom na verejný poriadok môže užívanie verejného priestranstva nepovoliť.
V prípade dlhodobého prenájmu je daňovník povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá
má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný
oznámiť Obecnému úradu v Ivanovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
8. Miestnu daň bude správca dane vyberať:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu pri užívaní verejného priestranstva,
ktoré bude trvať menej ako 15 dní. Daň je splatná pri ohlásení.
b/ v ostatných prípadoch určí termín a spôsob platenia dane podľa konkrétnej formy užívania
verejného priestranstva poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade
v Ivanovciach pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
§9
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
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4. Sadzba dane je 0,66 € na 1 osobu a 1 prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v slovenských
korunách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
6. Daň prevádzkovateľ odvádza obci 1x polročne prevodom na bankový účet správcu dane.
Výšku odvedenej dane preukáže správcovi dane dokladom o počte osôb a prenocovaní, ktorým
za príslušné obdobie poskytol ubytovanie.
§ 10
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 72,69 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania. Od okamihu začatia prevádzkovania predajného
automatu musí byť automat pre potrebu identifikácie označený dokladom o registrácii
predajného automatu v evidencii obecného úradu. Doklad o registrácii musí obsahovať
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto umiestnenia a dátum
začatia prevádzkovania predajného automatu. Doklad na požiadanie vydá obecný úrad.
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní od dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Ivanovciach.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania a deň začatia
prevádzkovania a predpokladanú dobu prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
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povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu,
miesto doterajšieho prevádzkovania a termín odstránenia predajného automatu.
7. Daň obec vyberá v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na bankový účet
obecného úradu.
§ 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane je 72,69 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. Od okamihu začatia prevádzkovania predajného
automatu musí byť automat pre potrebu identifikácie označený dokladom o registrácii
predajného automatu v evidencii obecného úradu. Doklad o registrácii musí obsahovať
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto umiestnenia a dátum
začatia prevádzkovania predajného automatu. Doklad na požiadanie vydá obecný úrad.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní od dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Ivanovciach.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, deň začatia
prevádzkovania a predpokladanú dobu prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania a termín odstránenia nevýherného hracieho
prístroja.
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8. Daň obec vyberá v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na bankový účet
obecného úradu.
§ 12
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
c) sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
e) území obce na účel podnikania.
3. Obec ustanovila v zmysle §81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pre právnickú
osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, množstvový zber.
4. Obec ustanovila v súlade s § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch množstvový zber
pre drobné stavebné odpady (ďalej len DSO).
5. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti v súlade s § 80 ods. 1.
6. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní
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odo dňa, kedy tieto nastali.
7. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje
jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
9. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce. Poplatník v prehlásení uvedie meno a
priezvisko, adresu trvalého pobytu, z akého dôvodu žiada odpustenie poplatku. Doklady
preukazujúce dôvod na odpustenie poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku
v lehote do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
10. Obec môže na základe žiadosti poplatníka (viď príloha č. 3), na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 13
Sadzba poplatku
Obec ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
1. pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie vo výške 0,063 € za osobu a kalendárny deň. Poplatník dostane pri
úhrade ročného poplatku 3 ks lístkov na osobu. Poplatník je povinný vždy označiť lístkom
smetnú nádobu, ktorú chce vyprázdniť v deň vývozu, z dôvodu zistenia počtu manipulácií s
nádobou zberovou spoločnosťou.
2. pôvodca zmesového komunálneho odpadu, ktorému nestačí prislúchajúci počet vývozov, je
povinný zakúpiť si v pokladni obecného úradu ďalšie lístky za odplatu 1 € za kus. Obec
zabezpečuje maximálne 26 vývozov ročne.
3. pri množstvovom zbere pre právnickú osobu (viď príloha č. 1), ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a
podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania nasledovne:
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Objem zbernej
nádoby v litroch

Frekvencia
vývozu

Sadzba poplatku
v €/liter

Poplatok
v €/rok

120

1x za dva týždne

0,026

81,12

240

1x za dva týždne

0,026

162,24

1 100

1x za dva týždne

0,025

715

Poplatník dostane pri úhrade ročného poplatku 26 ks lístkov na jednu nádobu. Poplatník je
povinný vždy označiť lístkom smetnú nádobu, ktorú chce vyprázdniť v deň vývozu, z dôvodu
zistenia počtu manipulácií s nádobou zberovou spoločnosťou.
4. pri množstvovom zbere DSO určuje podľa § 78 ods. 1 c) zákona č. 79/2015 o odpadoch 0,060
€ za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
§ 14
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77ods. 2 zákona
o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
2. Poplatok pre fyzické osoby podľa čl. 15 ods. a), obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na
celé zdaňovacie obdobie, okrem poplatku za DSO. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Poplatok za uskutočnenie vývozu zmesového komunálneho odpadu nad rámec predplatených
vývozov sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu. Producent zmesového komunálneho
odpadu za poplatok dostane prislúchajúci počet lístkov, ktorými pri vývoze označí nádobu.
4. Poplatok pre právnické osoby a podnikateľov podľa čl. 15 ods. b) a c), obec vyrubuje
každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, okrem poplatku za DSO. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5. Poplatok za DSO sa uhrádza priamo do pokladne obecného úradu. Producent DSO umožní
zváženie odpadu a jeho uloženie na miesto určené obcou.
6. V priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný do 30 dní od skutočnosti
rozhodujúcej pre poplatkovú povinnosť ohlásiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti.
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7. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
8. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
9. Jedna smetná nádoba 120 l je určená pre 4 osoby v domácnosti.
§ 15
Odpustenie a vrátenie poplatku
1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce na základe žiadosti a dokladov
preukazujúcich nárok na odpustenie nasledovne:
a/ poplatník, ktorý preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v
zahraničí. Dokladom na preukázanie tejto skutočnosti je aktuálne potvrdenie, že sa poplatník
zdržiaval alebo zdržiava na území cudzieho štátu - pracovná zmluva, potvrdenie
zamestnávateľa, potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, o pobyte na území
iného štátu. Potvrdenie v cudzom jazyku (okrem českého) musí byť úradne preložené do
slovenského jazyka. Poplatník, ktorý žiada vrátenie alebo odpustenie poplatku predloží
každoročne žiadosť a hodnoverné doklady. Ak sú doložené doklady staršie ako 1 rok, poplatník
doplní čestné prehlásenie, že dôvody, na základe ktorých bol doklad vydaný, platia aj naďalej.
b/ poplatník, ktorý preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo
územia obce. Dokladom na preukázanie tejto skutočnosti je aktuálne potvrdenie, že poplatník
zaplatil poplatok za komunálny odpad v mieste dlhodobého pobytu.
2. Doklady preukazujúce dôvod na odpustenie poplatku je poplatník povinný predložiť
správcovi poplatku v lehote do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
3. Obec v zmysle § 82 ods. 1 zákona vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak písomne požiada o
vrátenie poplatku. Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podaním žiadosti
(viď príloha č. 2) v zdaňovacom období a nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie
poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 16
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Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Ivanovce prostredníctvom
starostky obce a povereného zamestnanca Obce Ivanovce.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór Obce Ivanovce.
§ 17
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach
a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN bude schválené Obecným zastupiteľstvom v Ivanovciach uznesením č. 58/2019
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Ivanovce č. 5/2015, dodatok č. 1 z roku
2016 a dodatok č. 1 z roku 2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ivanovciach.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020.
V Ivanovciach dňa 26.10.2019

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

Vyvesené dňa: 27.10.2019
Zvesené dňa:12 .11.2019

