NÁVRH VZN
Obecné zastupiteľstvo v Lomničke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Lomnička toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 42/2017
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lomnička
I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) 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 Lomnička
(2) Obec Lomnička 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 nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Lomnička na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(4) Obec Lomnička na svojom území ukladá miestny poplatok za nádobu na odpad.
(5) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane
za nevýherné hracie prístroje a poplatku je kalendárny rok.

II. č a s ť
Miestne dane
§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“).
§3
Daň z pozemkov
(1) 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lomnička v členení
podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.
(3) Základom dane
a/ 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 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona o miestnych
daniach pre katastrálne územie obce Lomnička:
orná pôda /OP/ 0,13 €/m2,
trvalé trávnaté porasty /TTP/ 0,02 €/m2
b/ z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona o miestnych daniach pre
katastrálne územie obce Lomnička:
záhrady 1,33 €/m2
zastavané plochy a nádvoria 1,86 €/m2,
stavebné pozemky 18,59 €/m2
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,33 €/m2
lesné pozemky 0,19 €/m2
c/ z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1m2 podľa platných predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku. V prípade, že daňovník pozemku nepreukáže hodnotu
pozemku znaleckým posudkom sa hodnota pozemku za 1 m2 určuje na sumu: 0,19 €/m2.
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale
0,25 % zo základu dane,
trávnaté porasty
b/ záhrady
0,25 % zo základu dane,
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,18 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
0,25 % zo základu dane,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e/ stavebné pozemky
0,25 % zo základu dane.
§4
Daň zo stavieb
(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 Lomnička, ktoré majú jedno
alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným
základom. 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, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,03 €,
b/ stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,10 €,
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,10 €,
d/ samostatne stojace garáže
0,16 €,
e/ stavby hromadných garáží
0,20 €,
f/ stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou
0,20 €,
g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,33 €,
h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,83 €,
i/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
0,50 €.
(5) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,02 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
(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 Lomnička, 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 je 0,03 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu
a nebytového priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom 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.
(2) Na 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, ak tento zákon neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, 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.

§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, ktorého vlastní alebo používa
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.
(4) Sadzba dane je 5,– € za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom.
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve alebo držbe obce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c/ námestie - okolie OcÚ a budovy ZŠ,
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia,
c/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na ambulantný predaj,
d/ umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e/ umiestnenie skládky,
f/ trvalé parkovanie vozidla.
(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) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,03 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

(7) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
a predajného zariadenia pre ambulantný predaj je 5 € za každý aj začatý deň.
(9) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
Obci Lomnička najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(10) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
§9
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“) na území obce Lomnička, ktorého
kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z..
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,17 € na osobu a 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 eurách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad
s predpísanými náležitosťami.
(6) Prevádzkovateľ je povinný správcovi dane predkladať do 15 dní po uplynutí
kalendárneho štvrťroka výkaz o počte prechodne ubytovaných osôb a o výške vybratej dane.
(7) Vybratú daň je prevádzkovateľ povinný v lehote 15 dní po uplynutí štvrťroku
odviesť na účet správcu dane, alebo ju uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane.
(8) Správca dane je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu dodržiavania týchto
ustanovení v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní.

III. č a s ť
Miestny poplatok
§ 11
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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
trávny 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
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.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 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, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu.
(4) 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 dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca
alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca
súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
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.
(5) Poplatková povinnosť vzniká poplatníkovi dňom, ktorým nastane skutočnosť
uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne
skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzba poplatku je 4 € za fyzickú osobu a kalendárny rok. (t. j. 0,011 €/deň),
právnickú osobu 10 € za kalendárny rok (t.j. 0,027 €/deň)
(7) Poplatok sa určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
(8) Správca dane určuje poplatok za jeden kalendárny rok takto:
a/ pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia: súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci
trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený
ju užívať,
b/ pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm. b) a c) tohto nariadenia: súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.
(9) Obec na základe žiadosti pridelí poplatníkovi zbernú KUKA nádobu za poplatok
20 €.
(10) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a/ priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa § 11 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) tohto nariadenia 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 obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
b/ priemerného počtu
1. ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide
o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie
služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo

prechodný pobyt ,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka
nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období
priemerný počet podľa prvého bodu.
(11) Rozhodujúcim obdobím je
a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať svoju činnosť
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b/ ak nie je možné postupovať podľa písmena 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
podľa ods. 10 a 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.
(12) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a/ uviesť svoje 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 a ak je poplatníkom osoba podľa
odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno alebo
dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO),
b/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(13) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia ja poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní
odo dňa, kedy tieto nastali.
(14) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(15) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti a dokladov,
ktorými preukáže nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Dokladmi preukazujúcimi nárok sú:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu mimo územia obce,
- kópia úmrtného list.
K žiadosti doloží poplatník aj potvrdenie, že nemá ku dňu podania žiadosti o vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti voči obci nesplnené záväzky na daniach a poplatku za
predchádzajúce obdobia.
(16) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
dokladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie /alebo kópia potvrdenia/ príslušného orgánu o pobyte vydané podľa
predpisov príslušnej krajiny, v ktorej sa poplatník dlhodobo zdržiava, spolu
s prekladom tohto potvrdenia, pokiaľ je toto potvrdenie vydané v inom ako českom
jazyku – týka sa občanov obce dlhodobo žijúcich v zahraničí,
- potvrdenie /alebo kópia potvrdenia/ o dennom štúdiu v zahraničí alebo potvrdenie
alebo kópia potvrdenia príslušného orgánu o pobyte vydané podľa predpisov
príslušnej krajiny, v ktorej sa poplatník zdržiava, spolu s prekladom tohto potvrdenia,

pokiaľ je toto potvrdenie vydané v inom ako českom jazyku. Akceptuje sa aj
potvrdenie slovenskej školy, v ktorej je študent zapísaný na dennom štúdiu a ktorá
potvrdí, že daný študent študuje v zahraničí,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
- nájomná zmluva na byt alebo dom – v prípade, ak nie priamo v zmluve ustanovenie
o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné priložiť aj
potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.
Odpustenie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci za
predchádzajúce obdobia.
(17) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť o 35 %:
- študentom ubytovaným mimo okresného sídla – poplatník predloží potvrdenie
o návšteve školy v dennej forme alebo potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v
študentskom domove.
Zníženie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci za
predchádzajúce obdobia.

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Lomnička.
(2) Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie
prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobie, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej
vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(4) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť
vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
(5) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa 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.
(6) Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa
a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania
k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie
dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo
čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
(7) Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani
z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich
alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje
na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť
podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje

alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich.
(8) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo
dodatočné priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca,
ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
(9) Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca
dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(10) Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje sú
splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(11) Správca dane vráti daňovníkovi na základe žiadosti pomernú časť dane
z nehnuteľnosti, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za
psa a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie
k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podľa § 12 ods. 5 tohto nariadenia.

§ 13
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona. č.
563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lomnička sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Lomničke a to dňa
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Lomnička č. 1/2012 zo dňa 16.12.2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane dodatkov.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Lomničke.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01.2018.

Mária Oračková
starostka obce

