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Obec Bolešov na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 6/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Bolešov.
(2) Obec Bolešov ukladá na svojom území 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
(3) Obec Bolešov ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za
predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
(5) Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku je kalendárny rok.
ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Článok 2
Daň z nehnuteľností
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“).
Článok 3
Daň z pozemkov

§1
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
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d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

§2
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v osobitnom
predpise – Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov
je v zmysle zákona nasledovná:
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,5211 eur/m2
Trvalé trávnaté porasty
0,0285 eur/m2
(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 uvedenej v osobitnom
predpise – Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Hodnota záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch a stavebných
pozemkov je v zmysle zákona nasledovná:
Záhrady
1,85 eur/m2
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 eur/m2
Stavebné pozemky
18,58 eur/m2
(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku vo výške 0,067 eura za 1m2. Hodnota je stanovená v obci Bolešov
správcom dane v súlade s § 7 odst. 6 a použije sa ak daňovník nepreukáže hodnotu
pozemku znaleckým posudkom.
(4) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný
stánok) je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej
stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe
č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pre stavebné pozemky.

§3
Sadzba dane
V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú
sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy
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0,28 %
0,28 %
0,28 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,61 %

0,28 %

§4
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 2 a ročnej sadzby dane
z pozemkov podľa § 3.
Článok 4
Daň zo stavieb

§5
Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v členení podľa
zákona. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo sú ukotvené pilótmi.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

§6
Základ dane
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera
zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni
najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

§7
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú
sadzbu dane zo stavieb v obci Bolešov v katastrálnom území Bolešov za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, 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, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
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0,030 eur/m2

0,051 eur/m2
0,153 eur/m2
0,204 eur/m2
0,204 eur/m2
0,204 eur/m2

0,204 eur/m2

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h)

0,507 eur/m2
0,153 eur/m2

(2) V súlade s § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach a podľa odseku 5 písm. a) určuje
správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,02 eura za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(3) Sadzba dane podľa § 5 písm. h) tohto ustanovenia pri viacpodlažných stavbách na
ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť je 0,33 eura za každý začatý m2 zastavanej
plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§8
Výpočet dane zo stavieb
Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a Zákona č. 585/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov s použitím ustanovení § 6 a § 7.

Článok 5
Daň z bytov

§9
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

§ 10
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 11
Sadzba dane
(1) V súlade s § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Bolešov
0,051, eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(2) Daň za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť vo
výške 0,508 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru a za
nebytové priestory, ktoré slúžia ako garáž vo výške 0,204 eura za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nebytového priestoru.

§ 12
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin
sadzby dane podľa § 11.

základu dane podľa § 10 tohto nariadenia a ročnej
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Článok 6

§ 13
(1)
(2)

(3)

(4)

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
V obci Bolešov sa od dane z nehnuteľností oslobodzujú pozemky a stavby podľa § 17
odst.1, písm. a) a c) zákona 582/2004 Z.z. v znení n. predpisov.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach
neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka
daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová
povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva
k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka
daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom
sa dedič stav vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia
o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
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 zákona o miestnych daniach.),
daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
všetci spoluvlastníci dohodnú daňovníkov dane zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok, stavba, byt
a nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
Článok 7
Daň za psa

§ 14
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(3) Vlastník alebo držiteľ psa, ktorý nie je predmetom dane, doloží doklady potvrdzujúce, že
pes je chovaný na vedecké účely, že pes je umiestnený v útulku zvierat, že je to pes so
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špeciálnym výcvikom ak ho vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 16
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 17
Sadzba dane
V súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane 3,50 eur
za jedného psa a kalendárny rok.

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Článok 8
Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 19
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Bolešov, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
d) skladovanie stavebného prípadne iného materiálu / po uplynutí 15 dní/.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

§ 20
Daňovník
Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

7

§ 21
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

§ 22
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s § 33,
zákona o miestnych daniach a § 19 tohto nariadenia, bodom 3, odst. a, b, c, vo výške
0,16 eura za každý m2 a deň osobitne užívaného verejného priestranstva.
(2) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva podľa § 19 tohto nariadenia bodu 3,
ods. d je stanovená na 1 eur/ m2 za kalendárny mesiac.

§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(2) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Bolešove, a to pred začatím osobitného
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(4) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
a daň sa uhradí v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet obce uvedený
v rozhodnutí.
Článok 9
Daň za ubytovanie

§ 24
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

§ 25
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 26
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
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§ 27
Sadzba dane
Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s § 40 zákona o miestnych daniach vo výške
0,10 eura na osobu a prenocovanie.

§ 28
Vyberanie a platenie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“).
(2) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb s uvedením počtu prenocovaní
za účelom preukázania správnosti výšky vyberanej dane. Platiteľ dane je povinný
vystaviť každému daňovníkovi doklad potvrdzujúci úhradu predmetnej dane, ktorý na
požiadanie správcu dane predloží k nahliadnutiu.
(3) Prevádzkovateľ môže zaplatiť daň za odplatné prechodné ubytovanie správcovi dane:
a) osobne do pokladne
b) bankovým prevodom
Pri platbe do pokladne obec vystaví prevádzkovateľovi o zaplatení dane pokladničný
doklad, v ktorom uvedie predpísané náležitosti.
(4) Daň prevádzkovateľ odvádza správcovi dane polročne, vždy do 15. 07. a 15. 01.
príslušného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok. Na vyúčtovanie
dane použije tlačivo, ktoré je prílohou č. 1.
Článok 10
Daň za predajné automaty

§ 29
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.

§ 30
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 31
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 32
Sadzba dane
Sadzba dane je 35,- eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 33
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
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jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene
správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového
správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene
správcu dane.
(2) Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením:
a) identifikačné údaje o predajnom automate napr. výrobné číslo,
b) miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania),
c) dátum začatia prevádzky automatu.
Článok 11
Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 34
Predmet dane
(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.

§ 35
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§ 36
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 37
Sadzba dane
Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
35,- eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 38
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)

(2)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca
k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť
u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k zmene správcu dane.
Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na
zostávajúce obdobie v lehote odseku 1 tohto paragrafu, alebo daň za zdaňovanie
obdobie v lehote podľa odseku 2 tohto paragrafu spôsobom uvedeným v § 42 bod 5.
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§ 39
Evidenčná povinnosť
Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný
viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) názov nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzky,
c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
Článok 12
Spoločné ustanovenia

§ 40
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto
daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak
zákon o miestnych daniach neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v
bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona
o miestnych daniach.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť 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 tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením,
je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.

Článok 13

§ 41
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím,
ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak (§ 99e ods. 2-4, 6 a 7 zákona
o miestnych daniach).
(2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím
zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
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Článok 14

§ 42
Splatnosť a platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(2) Správca dane určuje splatnosť dane ak ročná daň vyrubená právnickej osobe
presiahne 300,- EUR v troch rovnakých splátkach. Ich splatnosť uvedie správca dane
v rozhodnutí.
(3) Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty
a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola v rozhodnutí správcu dane určená
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(4) Správca dane určuje, že nebude vyrubovať daň do 2,00 eur vrátane.
(5) Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade pri platbách do 300,- EUR
b) prevodným príkazom.
Číslo účtu ako aj variabilný symbol správca dane uvedenie v rozhodnutí.

ČASŤ TRETIA
MIESTNY POPLATOK
Článok 15
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

§ 43
Základné pojmy
(1)

(2)
(3)

(4)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77
ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach.
Poplatok za odpad 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 dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, 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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77
ods. 2 zákona o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
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§ 44
Určenie poplatku
Pre poplatníka podľa § 77 odst 2/písm. a, čiže fyzické osoby je sadzba poplatku:
a) pri nehnuteľnosti a byte, slúžiacom na bývanie, alebo na individuálnu rekreáciu,
podľa počtu prihlásených osôb k trvalému alebo prechodnému pobytu
v sume 0,03562 eur na osobu a kalendárny deň, t.j. 13,- eur na osobu a rok za
zmesový komunálny odpad.
V prípade, že vlastník nehnuteľnosti alebo užívateľ nemá v obci trvalý, prípadne
prechodný pobyt, poplatok sa vyrubí v plnej výške základného poplatku.
Vyvážané budú iba označené smetné nádoby logom obce.
Domácnosti s počtom obyvateľov 1 až 4 majú nárok na vývoz jednej smetnej
nádoby.
Domácnosti s počtom obyvateľov 5 a viac majú nárok na vývoz dvoch smetných
nádob.
Zľavy:
Domácnosti s počtom obyvateľov 5 a viac pri zachovaní jednej smetnej nádoby majú
nárok na zľavu, kde 5., 6., a ďalší člen domácnosti zaplatí 50 % zo sadzby poplatku.
Príplatky:
Domácnosti s počtom obyvateľov 1 až 4 si môžu druhú smetnú nádobu priplatiť sumou
13,- eur.
Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa stanovuje
v hodnote 1.
b) Pre poplatníka podľa § 77 odst 2/písm. b a c, čiže právnické alebo fyzické osoby
/podnikateľ/ je v obci zavedený množstvový zber.
Sadzba poplatku je 0,0238 eura za liter zmesového komunálneho odpadu pre
nádobu s objemom 110 a 120 litrov s intervalom vývozu 26 x ročne. Poplatok obec
vyrubí rozhodnutím.
Sadzba poplatku je 0,0049 eura za liter zmesového komunálneho odpadu pre
nádobu s objemom 1100 litrov s intervalom vývozu 26 x ročne. Poplatok obec vyrubí
rozhodnutím.

Miestny poplatok za drobný stavebný odpad
Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu,
správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,03 € za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín. Poplatok poplatník uhradí v hotovosti priamo pri dovoze drobného
stavebného odpadu na skládku obce, poverenému zamestnancovi obce. Poplatník následne
obdrží príjmový pokladničný doklad.
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§ 45
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) 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 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, ak je poplatníkom fyzická
osoba,
b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania a identifikačné číslo ak je poplatníkom právnická osoba alebo
podnikateľ,
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77
ods. 7 zákona o miestnych daniach,
d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
e) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30
dní odo dňa, kedy tieto nastali.
(3) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia
(4) 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.
(5) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo nezdržiaval na území obce.
(6) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
 potvrdenie nápravno – výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
 potvrdenie zariadenia potvrdzujúceho služby zdravotnej starostlivosti,
zariadenia
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb, reedukačného
zariadenia alebo detského domova, potvrdenie príslušného zariadenia
a hospitalizácii či ubytovaní,
 potvrdenie, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na
základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho
potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných,
služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.), potvrdenie od
zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, pracovná zmluva zo zahraničia,
ak obdobie trvania pracovného pomeru je zhodné so zdaňovacím obdobím.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. Pokiaľ je doklad
v anglickom, nemeckom a českom jazyku nevyžaduje sa preklad dokladu.
 potvrdenie o návšteve školy a študentského domova, alebo internátu
o ubytovaní,
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 potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad o ubytovaní o prechodnom pobyte
alebo zmluvou o ubytovaní ak je poplatník zamestnaný mimo obce na území
SR,
 potvrdenie úradu miestnej samosprávy o zaplatení poplatku za odpad z titulu
súvislého pobytu.
(7) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
(8) Od platenia poplatku za komunálny odpad sú oslobodené deti narodené v priebehu
bežného roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
(9) Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého, resp. prechodného
pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností).
ČASŤ ŠTVRTÁ
Článok 16
Záverečné ustanovenia

§ 46
(1)

(2)

(3)
(4)

Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. . o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Bolešov č. 2/2015 zo dňa 14. 12. 2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Bolešov.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Bolešove.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2018.

V Bolešove dňa

Ing. Martin Rác
starosta obce
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Príloha č. 1

Hlásenie podajte na Obecný úrad Bolešov 78, 018 53 Bolešov

HLÁSENIE
O POČTE PRENOCOVANÍ
PODKLAD PRE ÚHRADU DANE ZA UBYTOVANIE
Obdobie: ............................................

I.

ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI:

OBCHODNÉ MENO ALEBO NÁZOV (obchodné meno FO, názov podľa obchodného registra, resp. živnostenského registra)
.....................................................................................................................................................................

IČO: ................................

DIČ: .................................... ČÍSLO ÚČTU: ................................................

ADRESA SÍDLA, RESP. PODNIKANIA:
.....................................................................................................................................................................

II.

ODDIEL – ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE: (v ktorom platiteľ poskytuje odplatné
služby prechodného ubytovania)

UBYTOVACIE ZARIADENIE: (v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie)
.....................................................................................................................................................................
DAŇOVÁ POVINNOSŤ:
Počet prenocovaní v sledovanom období:

Daňová povinnosť na úhradu:
(počet prenocovaní x 0,10 €)

Číslo účtu obce Bolešov: 30 0062 2372/0200
IBAN:
SK28 0200 0000 0030 0062 2372

KS: 0558

Variabilný symbol: 500

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých alebo neúplných údajov.

.........................................................
Dátum

...................................................
Podpis platiteľa dane
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