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Obec Šarišské Sokolovce, Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Sokolovciach v zmysle § 4
ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4, § 29, § 36, § 43, § 51, §
59, § 83 a § 98 a súvisiacich ustanovení zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon
o miestnych daniach a poplatku) a zákonom 538/2007 z 25.októbra 2007, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Šarišské Sokolovce
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 26/2012
Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl., miestnej
dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú
ustanovené v § 30 až 36, o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51,
o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59, o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Obec Šarišské Sokolovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou
od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností, miestnu daň za psa, miestnu daň za užívanie
verejného priestranstva podľa § 30 a § 36, miestnu daň za predajné automaty ustanovené v §
44 až 51, miestnu daň za nevýherné hracie prístroje ustanovené v § 52 až 59, miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovené v § 77 až 83 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani
z nehnuteľností, ktorá 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“),
d) miestna daň za psa podľa splnomocnenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z.,
e) osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 20 tohto nariadenia,
f) miestna daň za predajné automaty ustanovené v § 44 až 51 zákona č. 582/2004 Z.z.,
g) miestna daň za nevýherné hracie prístroje ustanovené v § 52 až 59 zákona č.
582/2004 Z. z.,
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h) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovené v § 77
až 83 zákona č. 582/2004 Z. z..
§4
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §3 ods. 1 písm. a), b), c) a d). je
kalendárny rok.
Časť II.
DAŇ Z POZEMKOV

1.
2.

3.
4.

§5
Daňovník
Daňovníkom dane z pozemkov, ak v ods. 2 a 3 tohto nariadenia nie je ustanovené inak, je
vlastník pozemku.
Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie
záhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do
vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov
a nájomca je zapísaný do katastra.
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1 a 2 je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§6
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Šarišské Sokolovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) 0,2702 EUR / m2 – orná pôda,
b) 0,0312 EUR / m2 – trvalé trávne porasty,
c) 0,150 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
d) 1,320 EUR/m2 – záhrady,
e) 1,320 EUR/m2 – zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
f) 13,27 EUR / m2 – stavebné pozemky.

1.

§7
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Šarišské Sokolovce, okrem sadzby
určenej podľa ods. 2 a 3 tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50%,
b) záhrady 0,60%,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60%,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 1,10%,
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2.

3.

e) stavebné pozemky 0,60%.
Správca dane určuje v jednotlivej časti obce vymedzenej územným plánom obce na
zástavbu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne :
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 2,50%,
b) stavebné pozemky 2,50%.
Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny
zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,10%,
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,80%.
Časť III.
DAŇ ZO STAVIEB

§8
Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.

1.

2.

§9
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy nasledovne:
a) 0,10 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,10 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,20 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,20 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 0,70 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 0,70 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,70 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,04 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
Časť IV.
DAŇ Z BYTOV

§ 10
Daňovník
Daňovníkom dane za byt sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
daniach.
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§ 11
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,10 EUR – byty v bytových domoch,
b) 0,50 EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,
c) 0,70 EUR – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú
zárobkovú činnosť,
d) 0,20 EUR – nebytové priestory slúžiace ako garáž.
Časť V.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 12
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť daňovníka vyniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká
31.decembra zdaňovacieho obdobia v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo
k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane
z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia, sa neprihliada.
2. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dní, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti.
3. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa,
keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

1.

2.

3.
4.

§ 13
Daňové priznanie
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona
o miestnych daniach a poplatku) o určení spoluvlastníctva na podanie daňového priznania,
spoluvlastníci oznámia obecnému úradu obce na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje
podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníkov k dispozícii
na obecnom úrade obce.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností.
Daňovníci s povinní tlačivo si sami vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje
priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb
dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu
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zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
5. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom
túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie
daňového priznania.
6. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúcich na výpočet dane
a daň si sám vypočítať.
7. Ak je daňovník fyzická osoba, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá
je podnikateľom je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo
a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa
daňového priznania osobné údaje sú chránené podľa osobitného predpisu.
§ 14
Vyrubenie dane a platenie dane
1. Daň z pozemku, daň zo stavieb a daň z bytov za príslušný kalendárny rok vyrubuje
správca dane do 15. mája príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa daň vyrubuje. Pri
dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe
ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods., 2 zákona o miestnych daniach.
2. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 31.mája príslušného kalendárneho roka. Ak je
u fyzickej osoby vyrubená daň vyššia ako 70 €, daň je splatná v dvoch splátkach a to do
31. mája a 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak je u právnickej osoby alebo
fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie vyrubená daň vyššia ako 332 €, daň je splatná
v štyroch rovnakých splátkach a to do 31. mája, 31.júla, 30.septembra a 30. novembra
príslušného kalendárneho roka.
§ 15
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
Od dane z nehnuteľností sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo
vlastníctve obce, ktorá je správcom dane. Ďalej:
1.

Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách,
prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým
stupňom ochrany,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov na základe predložených dokladov
preukazujúcich dôvod zníženia vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej
núdzi alebo občania starší ako 69 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu,
b) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých hospodárske využitie je obmedzené
podkopaním alebo postihnutím ekologickou katastrofou.
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3.

4.

5.
6.

7.

Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam,
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci.
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby múzeí, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene,
osvetové zariadenia,
b) 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi, občanov starších ako 69 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 20% z daňovej povinnosti na stavby slúžiacej ako garáž vo vlastníctve občanov ZŤP
a ZŤP-S, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravu.
Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia
pozemkov, stavieb a bytov od dane alebo zníženia daňovej povinnosti je viac ako 69
rokov.
Fyzické osoby 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 od dane alebo zníženia dane a každú zmenu týchto skutočností
je povinný oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
Daňovník k žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane doloží podľa § 6, § 7, § 9 a § 11
tohto nariadenia list vlastníctva.

§ 16
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Obec Šarišské Sokolovce ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne
najviac do 2 EUR nebude vyrubovať.

Časť VI.
DAŇ ZA PSA
§ 17
Daňovník
Daňovníkom dane za psa je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 18
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
§ 19
Základ dane
Základom dane za psa je počet psov.
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§ 20
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 9 EUR za psa chovaného v rodinnom dome,
b) 9 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome,
c) 9 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií.
Časť VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ ZA PSA

1.

2.
3.
4.

1.
2.

§ 21
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov –
fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba,
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne
ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom),
c) ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 69 rokov.
Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za
jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého
vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku
na oslobodenie od dane.
Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa
uplatnilo a povolilo oslobodenie.
§ 22
Zníženie dane
Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% za psa získaného z útulku pre zvieratá
daňovníkovi ako prvému vlastníkovi alebo držiteľovi.
Dôvod na zníženie dane za psa si môže daňovník uplatniť iba dokladom preukazujúcim
nadobudnutie psa, spravidla formou potvrdenia vydaného regionálnym centrom
Slobody zvierat alebo inej registrovanej organizácie na ochranu zvierat o tom, že
pes bol získaný z útulku pre zvieratá.

§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 24
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti,
2. Obec vyrubí daň platobným rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného rozhodnutia.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
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Časť VIII.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 25
Daňovník
Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 26
Predmet dane
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
1. Verejnými priestranstvami obce sú:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a šírke od krajnice po krajnicu,
b) námestie,
c) parkovisko pred Obecným úradom a kostolom,
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce vedené na evidenčnom liste obce,
2. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Šarišské Sokolovce sú:
a) parkovisko pred Obecným úradom a kostolom,
b) všetky miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce vedené na evidenčnom liste obce.
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska.
§ 27
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

1.

§ 28
Sadzba dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne:
a) 3 EUR pre účely ambulantného predaja občerstvenia, resp. ambulantnej pohostinskej
činnosti s podávaním alkoholických nápojov
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b) 3 EUR pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny
a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti bez podávania
alkoholických nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných
stromčekov
c) 3 EUR na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov, nožníc
a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie
peria a pod.)
d) 3 EUR pre ambulantný predaj (napr. knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy,
umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovú jednotku, drobné umelecké
predmety a drobné remeselné výrobky, sezónny a propagačný predaj)
e) 3 EUR pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných posedeniach
pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa)
f) 3 EUR pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických nápojov
(zmrzlina a pod.)
g) 3 EUR pre ostatné účely (reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem,
komerčné akcie, a ostatné)
h) v prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa neuplatní
sadzba dane pre ambulantný predaj a stanovuje sa u vybraných činností sadzba dane
nasledovne:
1) 3 EUR pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny
2) 3 EUR pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné
výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej
elektroniky, drobný tovar (darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované
predmety) kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky
3) 3 EUR pri predaji kvetov, slamienok, obrazov
4) 3 EUR pri predaji kníh a časopisov
5) 3 EUR pri poskytovaní služieb (čistenie zlata, výroba kľúčov a pod.)
6) 3 EUR pri predaji teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom
nealkoholických nápojov
7) 3 EUR pri predaji občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov
i) za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných
a iných zariadení:
1) 5 EUR pre palivá
2) 5 EUR pre stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenia
3) 5 EUR pre veľkoobjemové kontajnery
j) za užívanie verejného priestranstva – plochy rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka
výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera
dotknutej zelene:
1) 5 EUR na miestnej komunikácii, po ktorej vedie trasa verejnej hromadnej
dopravy
2) 5 EUR na ostatných miestnych komunikáciách
3) 5 EUR na chodníkoch
4) 5 EUR na zeleni vrátane plochy skládky vykopanej zeminy v zábere do 20m2
5) 5 EUR na zeleni vrátane plochy skládky vykopanej zeminy v zábere nad 20m2
k) Za užívanie verejného priestranstva:
1) 5 EUR na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov
2) 5 EUR na umiestnenie kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva
3) 5 EUR na umiestnenie kolotočov na ich odstavenie v nesezónnych mesiacoch od
októbra do marca
4) 5 EUR na umiestnenie cirkusu (za oplotené verejné priestranstvo)
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5) 5 EUR na umiestnenie pojazdného predajného zariadenia a zariadenia so živými
zvieratami
Časť IX.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1.
2.

§ 29
Náležitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania
verejného priestranstva.

§ 30
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného
c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch
d) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
e) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie
služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie
f) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za
účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce
§ 31
Zníženie dane
Správca dane môže znížiť sadzbu dane o 30% za užívanie verejného priestranstva za účelom
uskutočnenia akcií a podujatí s predpokladom priaznivého dopadu na zvýšenie návštevnosti
obce. O zníženie dane požiada daňovník najneskôr 5 dní pred dňom začatia osobitného
užívania verejného priestranstva.
1. Sadzba dane sa zníži daňovníkovi:
a) o 100% ak na verejnom priestranstve usporiada kultúrnu alebo športovú akciu bez
vstupného, alebo celý výťažok venuje na verejnoprospešné aktivity v obci,
b) o 50% ak verejné priestranstvo bude využívané na uskladnenie stavebného materiálu.
§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

10

1.
2.
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§ 33
Vyrubenie dane a platenie dane
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane (obci) najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí daň platobným rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného rozhodnutia.
Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
priestranstva na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb.
Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného užívania
verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného priestranstva
najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva.
Časť X.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 34
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane 250 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
2. Správca dane určuje sadzbu dane 150 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny
rok.
§ 35
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
§ 36
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných
hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
a výrobné číslo.
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§ 37
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Správca dane vyrubí daň platobným rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného rozhodnutia.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Časť XI.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

1.

2.

1.

2.
3.
4.

§ 38
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§ 39
Poplatník
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
mesta 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 podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
U poplatníkov podľa ods. 1/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej
evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu Šarišské
Sokolovce (trvalý a prechodný pobyt).
Poplatok platí vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.

§ 40
Množstvový zber
V obci Šarišské Sokolovce je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby
– podnikateľov.
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§41
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je pre fyzické osoby:
a) pre poplatníka podľa § 39 ods. 1/ písm. a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na
bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu:
0,0411 € za osobu a kalendárny deň (15 €/rok),
b) pre poplatníka podľa § 39 ods. 1/ písm. a) pri nehnuteľnosti na území mesta, ktorú
užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy,
záhrady, garáže a pod.: 0,0411 € za osobu a kalendárny deň (15 €/rok);
2. Sadzba poplatku je pre právnické osoby a podnikateľov:
a) pre poplatníka podľa § 39 ods. 1/ písm. b), ak nie je ďalej uvedené inak: 0,0165 € za
zamestnanca a kalendárny deň (6 €/rok)
Obec stanovuje koeficient vo výške 1;
b) pre poplatníka podľa § 39 ods. 1/ písm. c), ak nie je ďalej uvedené inak: 0,0165 € za
zamestnanca a kalendárny deň (6 €/rok)
Obec stanovuje koeficient vo výške 1;
c) pre poplatníka podľa § 39 ods. 1/ písm. c) ak je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce slúžiacej na poskytovanie
potravinárskych, reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb 0,0165 €
za zamestnanca a kalendárny deň, a tiež podľa počtu miest na poskytovanie služby
pripadajúcej na zdaňovacie obdobie, ďalej sa zavádza množstvový zber:
- 0,0210 €/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l, pre kontajner s
objemom 1100 l
Obec stanovuje koeficient vo výške 0,7,
e) pre poplatníka podľa § 39 ods. 1/ písm. b, c), ktorý má na území obce prevádzku
s počtom zamestnancov menej ako 10, sa zavádza množstvový zber:
- 0,0210 €/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l,
- 0,0210 €/l odpadu pre kontajner s objemom 1100 l,
- 0,0210 €/l odpadu pre veľkokapacitný kontajner.
f) Obec stanovuje minimálny poplatok za odpady pre prevádzky na území obce vo výške
60 €/ rok, čo je 0,0210 €/l odpadu pre nádobu s objemom 110 l.
Obec vyrubí poplatok platobným výmerom na základe typu nádoby a frekvencie vývozu.
Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na dve desatinné miesta nadol.

1.
2.

§42
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§43
Splatnosť poplatku
Splatnosť poplatku je štvrťročne k 31.3 , 30.6, 30.9, 31.12 v príslušnom kalendárnom roku.
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§43
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
Správu miestneho poplatku vykonáva obec Šarišské Sokolovce prostredníctvom starostu
obce a povereného zamestnanca obce Šarišské Sokolovce.
Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Šarišské Sokolovce.
Obec Šarišské Sokolovce miestny poplatok vyberá prostredníctvom SIPO Slovenskej
pošty.
Poplatok je tiež možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet obce č. 016126572/0200 vedený v peňažnom ústave
VÚB, a.s. alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Šarišských Sokolovciach
Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného
predpisu doručeného Obcou Šarišské Sokolovce.
§ 44
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)
§ 45
Zníženie poplatku
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Šarišské
Sokolovce.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Šarišské Sokolovce, a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
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§ 46
Odpustenie poplatku
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Šarišské Sokolovce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Šarišské Sokolovce, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 47
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 48
Zrušovacie ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach a zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o správe daní a poplatkov
v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Šarišských Sokolovciach.
3. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šarišské Sokolovce č.
26/2011
§ 49
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Sokolovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 12.decembra uznesením č.121/XV/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom
01.01.2013.
V Šarišských Sokolovciach, dňa 13.12.2012
Ing. Daniel Mikolaj, PhD.
starosta obce
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