NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Slovenská Ľupča
č. 4/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča č. xxx/2020 dňa 10.12.2020
účinnosť nadobúda 1. januára 2021

Obecné zastupiteľstvo vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3
písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17
ods. 2, 3, 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce
Slovenská Ľupča:
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Slovenská Ľupča
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka
a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1.

2.

Obec Slovenská Ľupča (ďalej len „obec“) zavádza a ukladá od 1. januára 2021 na svojom území
tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za užívanie verejného priestranstva,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
Obec ukladá od 1. januára 2021 na svojom území poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie

1.

2.

3.

4.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e) zákona o miestnych
daniach a poplatku je kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom daňovník sa stal vlastníkom správcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré
sú predmetom dane a zaniká 31. decembrom zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi
zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti.
Daňová povinnosť pre miestne dane uvedené v § 12 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia vzniká dňom
začatia užívania verejného priestranstva zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného
priestranstva.
Daňová povinnosť pre miestne dane uvedené v § 12 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia vzniká
prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Daňová povinnosť pre miestne dane uvedené v § 12 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia vzniká
prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§4
Daň z nehnuteľností

1.

2.

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Daňovníkom dane z nehnuteľností je vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti. Ak
nemožno takto určiť daňovníka, daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá
nehnuteľnosť skutočne užíva.
DAŇ Z POZEMKOV
§5
Základ dane

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemkov určená v prílohe č. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z.,
v znení neskorších predpisov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera
pozemkov v m2, t. j.:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady - 0,3591 €/m2
b) trvalé trávnaté porasty - 0,0441 €/m2
c) záhrady - 1,85 €/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, v cene znaleckého posudku, v prípade, že
daňovník nepredloží znalecký posudok - 0,13 €/m2
e) zastavané plochy a nádvoria - 1,85 €/m2
f) stavebné pozemky - 18,58 €/m2
g) ostatné plochy - 1,85 €/m2
§6
Sadzba dane
Správa dane určuje pre pozemky na území obce Slovenská Ľupča ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávnaté porasty - 0,60 %,
b) záhrady - 0,70 %,
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 0,50 %,
d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy - 0,40 %,
e) zastavané plochy a nádvoria - 0,60 %,
f) stavebné pozemky - 0,80 %,
g) ostatné plochy - 0,60 %.
DAŇ ZO STAVIEB
§7
Sadzba dane
1.

Správca dane určuje pre stavby na území obce Slovenská Ľupča ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,15 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,20 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,30 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,35 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,35 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,35 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g) 1,00 € za priemyselné stavby a stavby, slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
h) 0,95 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
i) 0,30 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2.

Obec pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia:
a) 0,04 € za stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b) 0,04 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátanie stavieb na
vlastnú administratívu ,
c) 0,04 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,04 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,04 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,04 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,08 € za priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu,
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,08 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,04 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až e).
DAŇ Z BYTOV
§8
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov na území obce Slovenská Ľupča je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,15 € za byty,
b) 0,274 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.
2.
3.

4.

5.

Obec oslobodzuje od dane z pozemkov pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové
háje a rozptylové lúky.
Obec oslobodzuje od dane zo stavieb stavby užívané na účely sociálnej pomoci - pozemky parc.
č. KN 245, 244, 241.
Obec poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 30 % z daňovej povinnosti na pozemky,
ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu.
Obec poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 30 % z daňovej povinnosti na
stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, alebo fyzických osôb
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 fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie.
Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný úrad obce
o oslobodenie alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od dane
alebo zníženia dane. V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia

6.

od dane alebo zníženia dane a každú zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému
úradu obce do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Pri vzniku rozhodujúcej skutočnosti daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia
dane doloží
a) podľa § 9 ods. 1 a 2 tohto nariadenia list vlastníctva,
b) podľa § 9 ods. 3 a 4 tohto nariadenia - občan starší ako 70 rokov: rodný list a list vlastníctva
c) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím: preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 10
Platenie dane

1.
2.

Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň z nehnuteľnosti týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce SK34 0900 0000 0050 5000 6892 vedený v Slovenskej
sporiteľni a. s. Banská Bystrica
c) elektronicky - platba prostredníctvom terminálu.
§ 11
Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať

Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy 3 € nebude vyrubovať.
DAŇ ZA PSA
§ 12
Povinnosť daňovníka
1.
2.

3.
4.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane zo psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby
ZŤP
Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik daňovej
povinnosti v lehote do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane.
§ 13
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane:
a) 15 € za jedného psa a kalendárny rok, ak je pes chovaný v byte,
b) 10 € za jedného psa a kalendárny rok, ak je pes chovaný v rodinnom dome, v záhradkárskej
chatke, alebo pozemku na území obe,
c) 15 € za jedného psa a kalendárny rok, ak je pes chovaný vo firme, organizácii.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 14
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce SK34 0900 0000 0050 5000 6892 vedený v Slovenskej
sporiteľni a.s. Banská Bystrica
c) elektronicky - platba prostredníctvom terminálu.
§ 15
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§ 16
Daňová povinnosť
1.
2.

3.

4.

1.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania
v ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku.
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive
uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu dane. Platiteľ dane je povinný
tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane
alebo poštou.
Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb –
knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť
knihu ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie
a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo
ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:
- číslo potvrdenia,
- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a
- podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov od
vystavenia potvrdenia.
§ 17
Spôsoby vyberanie dane a jej odvodu
Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:

2.

a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi
potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis účtu
z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od vystavenia
výpisu.
Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne, a to do
10. dňa po uplynutí štvrťroka.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 18
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
b) 200 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje,
c) 100 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 400 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§ 19
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce IBAN SK34 0900 0000 0050 5000 6892 vedený
v Slovenskej sporiteľni a.s. Banská Bystrica
c) elektronicky – platba prostredníctvom terminálu.
§ 20
Daňová povinnosť
1.

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému
úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti
začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí
obsahovať:
b) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
c) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
d) druh, typ a názov predajného automatu,
e) výrobné číslo predajného automatu,
f) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
g) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
h) miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.

2.

K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 21
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 50 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 50 € za jeden mechanický prístroj - biliard, stolný futbal, stolný hokej, šípky a kalendárny rok,
c) 50 € za jeden elektronický prístroj - šípky a kalendárny rok,
d) 50 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až c) a kalendárny rok.
§ 22
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce SK34 0900 0000 0050 5000 6892 vedený v Slovenskej
sporiteľni a.s. Banská Bystrica
c) elektronicky - platba prostredníctvom terminálu.
§ 23
Daňová povinnosť
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému
úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí
obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.
K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu,
ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
§ 24
Spoločné ustanovenia
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a
k dani za nevýherné hracie prístroje
1.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto
daňovej povinnosti.

2.
3.

4.

Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo
zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník
povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
Ak daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
nepresiahne sumu 50 €, je splatná naraz do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia,
Ak je daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyššia, je splatná v dvoch splátkach:
1. splátka - do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia,
2. splátka - do 30.9.
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti na
základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
nepodá čiastkové priznanie.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 25
Verejné priestranstvá a ich užívanie

1.

2.

3.

Verejnými priestranstvami v obci sú miesta na pozemku par. č. 1832/2, 1832/1, 1835 pred
kultúrnym domom a na pozemku parc. č. 1022 na miestnom trhovisku a iné pozemky vo
vlastníctve obce.
Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
pozemku par. č. 1832/1, 1832/2, 1835 pred kultúrnym domom, a na pozemku par. č. 1022
na miestnom trhovisku, 1839 - novinový stánok,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce,
ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku par. č. 214.
Žiadateľ je povinný písomne požiadať obecný úrad o osobitné užívanie verejného priestranstva
pred začatím jeho užívania. Po schválení užívania, je žiadateľ /daňovník/ povinný splniť si
oznamovaciu povinnosť za užívanie verejného priestranstva do 15 dní.
§ 26
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a prezentácie tovarov - 0,331 € za
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia - 0,099 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň ,
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií - 8,298 € na deň,
d) za umiestnenie stavebného materiálu a pevného paliva - 0,099 € za každý aj začatý m2 a každý
aj začatý deň, najviac pod dobu 1 mesiaca, po tomto termíne sa poplatok zvyšuje na 0,331 €,
e) za užívanie verejného priestranstva pred pohostinstvami /terasy/ - 0,033 € za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
f) ostatné hnuteľné veci zaberajúce verejné priestranstvo viac ako tri mesiace (motorové vozidla,
vlečky a pod.) - 0,099 €/m2 a každý aj začatý deň.

§ 27
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce SK34 0900 0000 0050 5000 6892 vedený v Slovenskej
sporiteľni a. s. Banská Bystrica
c) elektronicky - platba prostredníctvom terminálu.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 28
Poplatník
1.

1
2

3
4

5
6
7
8
9

Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt1 alebo prechodný pobyt,2 alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu3alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu4, vinicu5, ovocný sad6, trvalý trávny porast7
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku8a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 35)9
(ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
d) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa
ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 1 písm. c)
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatníkom
je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak
poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať
alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak je
v príslušnej časti obce zavedený množstvový zber, ktorý sa na poplatníka vzťahuje.
e) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 1, ak na jeho základe:
1. užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
2. je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
3. sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 369/1999 Z. z.
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z.
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
§ 9 písm. d) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon).
§ 9 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z.
§ 9 písm. e) zákona č. 162/1995 Z. z.
§ 9 písm. f) zákona č. 162/1995 Z. z.
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
§ 9 písm. h) zákona č. 162/1995 Z. z.

4.

5.

užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
§ 29
Platiteľ

1.

2.
3.

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom10, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca11, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
Ak viacero poplatníkov podľa § 29 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo
je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného preberá povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
§ 30
Poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1, a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 31
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
a) 0,091 € za osobu a kalendárny deň,
b) 0,05 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
§ 32
Určenie poplatku
1.

2.
10
11

Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie, ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 28 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 28 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 158/1998 Z. z.
§ 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z.
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom podľa § 28 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu,
inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo
ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v
nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak
je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto
osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
b) priemerného počtu:
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby,
3. Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 3 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti,
ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca zdaňovacieho obdobia.
§ 33
Oznamovacia povinnosť
1.

2.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § ... ods. 3 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § ...
ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 36, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie
nároku na zníženie a odpustenie poplatku.
§ 34
Vyrubenie poplatku a splatnosť

1.
2.

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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

3.
4.

5.

Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo ods. 2.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol
rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej
splátky.
Obec poplatok nebude vyrubovať ani vyberať od právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov, ktorí si zabezpečujú zber a odvoz komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby.
§ 35
Určenie poplatku podľa pomôcok

1.
2.
3.
4.

Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť na jej splnenie v
primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1, správca dane
určí poplatok podľa pomôcok.
Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.12
§ 36
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa nahlásenia zmeny na
základe žiadosti a doloženia dokladu a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti a to:
a) rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti na nového vlastníka
b) dohoda o zrušení nájmu nehnuteľnosti
c) prihlásenie sa na trvalý pobyt mimo obce
d) odhlásenie z prechodného pobytu v obci
e) ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce
f) zrušenie prevádzky na území obce
2. Obec poplatok zníži na sadzbu 0,023 € za osobu a kalendárny deň alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie
poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
3. Splňujúcou podmienkou na zníženie alebo odpustenie poplatku je poplatník:
a) bývajúci, študujúci, pracujúci dlhodobo mimo obce
b) vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne vo výkone väzby
c) umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom zariadení.
4. Podkladom pre preukázanie splnenia podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku
poplatníkom je:
a) doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta
b) doklad o pobyte v zahraničí
c) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
e) doklad o prechodnom pobyte
1.

12

§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

f) doklad o zaplatení poplatku na inom mestskom/obecnom úrade
g) potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia o pobyte
5. Pri súbehu znížení poplatku sa uplatní jedno zníženie alebo zníženie výhodnejšie pre poplatníka.
Ak sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, pričom túto
podmienku splní kumuláciou viacerých podmienok na zníženie a odpustenie poplatku, a súčasne
obdobie s podmienkou na odpustenie poplatku, počas ktorého sa poplatník nezdržiaval na území
obce je kratšie ako 90 dní, má nárok len na zníženie poplatku.
6. Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa podmienok a na základe
podkladov najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku zaniká.
§ 37
Spôsoby vyberania poplatku
Poplatník môže platiť a odvádzať poplatok týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
d) bezhotovostným prevodom na účet obce SK34 0900 0000 0050 5000 6892 vedený v Slovenskej
sporiteľni a. s. Banská Bystrica
e) elektronicky - platba prostredníctvom terminálu.
SPÔSOB OZNAČOVANIA PLATBY
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 38
1.

2.

3.
4.
5.

Platba dane podľa § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu
na účet správcu dane, ktorým je obec Slovenská Ľupča sa označí:
a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, oznámeným daňovému subjektu
správcom dane,
c) variabilným symbolom,
d) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
e) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
Platba miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestna daň a miestny poplatok“) poštovým poukazom sa označí ako platba dane
podľa ods. 1 s výnimkou čísla účtu daňového subjektu podľa ods. 1 písm. a). Pri tomto spôsobe
platby sa uvedie meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je
fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
Pri platbe miestnej dane a miestneho poplatku sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor
určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane.
Pri platbe miestnej dane a miestneho poplatku na základe rozhodnutia sa uvádza variabilný
symbol vytvorený podľa § 38 ods. 5.
Na označenie platby sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom:
a) prvé dve číslice označujú druh platby:
10 - daň z nehnuteľnosti
20 - daň za psa
30 - daň za ubytovanie
40 - daň za užívanie verejného priestranstva
50 - daň za predajné automaty
60 - daň za nevýherné hracie prístroje
70 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

b) ďalšie štyri číslice označujú číslo rozhodnutia, pričom číslo rozhodnutia sa uvádza z prvej
pozície vpravo, zostávajúce pozície sa doplnia nulami.
c) ďalšie štyri číslice označujú rok
(VZOR: 1000012021 - rozhodnutie č. 1 na daň z nehnuteľnosti na rok 2021)

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39
1.
2.
3.

4.

Daňovník dane uvedený v § 23, § 31, § 37 a platiteľ poplatku uvedený v § 77 ods. 2 zákona
o miestnych daniach a poplatku, je povinný splniť daňovú povinnosť.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Slovenská Ľupča sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča dňa 10.12.2020 uznesením č. ............./2020.
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2019
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 3/2013 o spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

V Slovenskej Ľupči dňa 24.11.2020

Mgr. Roland Lamper
starosta obce
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