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	Obec Poruba v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  7 ods.4,5, a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12  ods.2 a 3, § 16 ods. 2 a 3 , § 17 ods. 2,3,4 a 7,§ 29,§ 36, § 43, § 51, § 59, § 98, § 98b ods.5, § 99e ods.9 a § 103 ods.5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba č. 2/2013
o dani z nehnuteľností a miestnych daniach
(o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností a miestnych daniach)

ČASŤ   I.
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE


1.Obecné zastupiteľstvo v Porube podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/90 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a s účinnosťou od 01.01.2014 daň z nehnuteľnosti a miestne dane.	
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné hracie automaty na území obce Poruba .

ČASŤ  II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

ČL. I 
Daň z pozemkov

§ 1
Základ dane

	Správca dane ustanovuje na území obce Poruba hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2  za

a/ ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 			0,2190 eura /m2  
b/ trvalé trávne porasty 						0,0421 eura /m2  
c/ záhrady 								1,8500 eura/ m2  
d/ zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 			1,8500 eura/ m2  
e/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané lesy 	0,0839 eura /m2  
f/ stavebné pozemky 						          18,5800 eura /m2  

§ 2
Sadzba dane

/1/ Správca dane pre všetky pozemky na území obce Poruba  tohto všeobecne záväzného nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:
						-2-
/a / orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, 				1,80%
 trvalé trávnaté porasty 							
/b/ záhrady									0,80 %
/c/ zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 				0,80 %
/d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy				0,80 % 
a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy 					
/e/  stavebné pozemky 							0,80 %


ČL. II   
Daň zo stavieb

§ 1
Sadzba dane

/1/ Správca dane pre všetky stavby na území obce Poruba, ktoré sú predmetom dane zo stavieb  tohto všeobecne záväzného nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2  zastavanej plochy vo výške:

a/ 0,099 eura  za  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 
b/ 0,132 eura za  stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
c/ 0,300 eura za  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 
d/ 0,199 eura  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely 
e/ 0,331 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
f/ 0,990 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 
g/ 0,331 eura  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/

/2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 eura  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .


ČL. III  
 Daň z bytov

§ 1
Sadzba dane

/1/ Ročná sadzba dane z bytov v bytových domoch a ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Poruba je aj za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a/   0,099 eura  za byty ,
						-3-
b/   0,195 eura za nebytové priestory  ,
c/   0,990 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú   činnosť ,
d/   0,199 eura za nebytové priestory slúžiace ako garáž 


ČL. IV  
Oslobodenie od dane alebo zníženie dane

/1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov v zmysle § 17 ods. 2 zákona  sú oslobodené:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

/2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb v zmysle § 17 ods. 3 sú oslobodené:
a/ stavby alebo byty, na ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
b/ stavby užívané na účely sociálnej pomoci,.

/3/ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
a/ 50 % stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov ( , ktorí v danom roku dovŕšia 63 rokov a viac) ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
Zníženie dane u občanov starších ako 62 rokov t.j. veková hranica v zmysle § 17 ods. 4 zákona zohľadní správca dane bez uplatnenia nároku pri výrube daňovej povinnosti na bežné zdaňovacie obdobie.

ČL. V 
Vyrubovanie  dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.


ČASŤ  III.
DAŇ ZA PSA


ČL. I   
Sadzba dane

/1/ Sadzba dane za psa je 7 eur za jedného psa a kalendárny rok. Za druhého a každého ďalšieho psa sa stanovuje daň 7 eur .







						-4-

Časť IV.
DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

						Čl. I
Vymedzenie pojmov

/1/  Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a/ verejným priestranstvom je pozemná komunikácia, všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia , alebo tie ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov.
b/ príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj,
c/ ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných zariadeniach alebo predaj v pojazdnej predajni.

Čl. II
     Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti 

 /1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane formou žiadosti  (príloha č. 1) najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti .
V žiadosti uviesť predmet, plochu a dobu, po ktorú bude užívať verejné priestranstvo.

					Čl. III.
Sadzba dane

/1/ Sadzba dane je  0,50 eura za každý aj neúplný m2   užívaného verejného priestranstva na deň ( platí napr. v prípade príležitostného trhu a ambulantného predaja) .
/2/ Pri užívaní verejného priestranstva na trvalé umiestnenie predajných stánkov do výmery 18 m2  je sadzba dane 0,50 eura za každý aj neúplný m2  .
 /3/ Sadzba dane je 0,70 eura za každý aj neúplný m2   osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.


/4/ Poplatok sa neplatí za kultúrnu, športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
Časť V.
DAŇ  ZA  UBYTOVANIE

Čl. I.
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti

 /1/ Platiteľ dane je povinný podať Oznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti  (príloha č. 2) v lehote do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a ak dôjde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný písomne túto skutočnosť oznámiť na tlačive Oznámenie k dani za ubytovanie o zániku daňovej povinnosti (príloha č. 2) správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.   
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 /2/ Zúčtovanie dane platiteľ dane predloží na výkaze Zúčtovanie dane za ubytovanie(príloha č. 3) za každé ubytovacie zariadenie na území obce na samostatnom tlačive a odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní odo dňa zúčtovania dane. Zúčtovanie dane vykoná 1x polročne do 15 dní od skončenia príslušného polroka s predložením knihy ubytovaných za zdaňovacie  obdobie k nahliadnutiu správcovi dane.

Čl. II.
    Sadzba dane

/1/ Platiteľ je povinný viesť presnú evidenciu ubytovaných, na základe ktorej bude odvádzať vyberaný poplatok od ubytovaných vo výške 0,33 eura na osobu/ základom dane je počet prenocovaní/.

Čl. III.
                            Rozsah a spôsob vedenia evidencie a spôsob vyberania dane


/1/ Prevádzkovateľ vedie o dani zaplatenej daňovníkom evidenciu v „knihe ubytovaných“. 
Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so zreteľným číselným označením strán. 
/2/ V knihe ubytovaných platiteľ vedie najmenej tieto údaje: 
a) meno a priezvisko ubytovaného 
b) číslo dokladu totožnosti 
c) miesto trvalého pobytu 
d) dátum príchodu, odchodu a počet prenocovaní 
e) výšku a dátum zaplatenej dane. 
/3/ Potvrdenie o zaplatení dane vyzdvihne prevádzkovateľ zariadenia u zamestnanca správcu dane na Obecnom úrade úradných hodinách  v potrebnom množstve a v dostatočnom predstihu tak, aby vždy bol zabezpečený potrebný počet potvrdení u platiteľa dane s prihliadnutím na jeho ubytovaciu kapacitu a na plánované obdobie, na ktoré platiteľ dane vyzdvihne potvrdenia.
/4/ Prevádzkovateľ je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie
vždy dopredu pred začatím prenocovania v potrebnom množstve na plánovanú dobu
ubytovania.
/5/ Prevádzkovateľ je povinný: 
a) Predložiť správcovi dane písomné vyúčtovanie zaplatenej dane a knihu ubytovaných                                            v termínoch do 15. januára a do 15. júla  príslušného kalendárneho roka. 
b) Predložiť správcovi dane knihu ubytovaných ku kontrole kedykoľvek na jeho požiadanie. 
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Časť VI.
DAŇ  ZA  PREDAJNÉ  AUTOMATY


Čl. I.
Sadzba dane

/1/ Sadzba dane je 33 eura ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru  a 66 eura  ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru . Sadzba poplatku sa zvýši na dvojnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje. 

Čl. II.
Rozsah a spôsob vedenia evidencie

/2/ Pre účely výberu dane je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu za každý predajný automat samostatne.


Časť VII.
DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  AUTOMATY


Čl. I.
Sadzba dane

/1/ Sadzba dane je 33 eur ročne za jeden nevýherný hrací prístroj . 


Čl. II.
Rozsah a spôsob vedenia evidencie

/2/ Pre účely výberu dane je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu za každý nevýherný hrací automat samostatne.
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Časť VIII.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

�1)	V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN o miestnych daniach  zverejnený na úradnej tabuli obce Poruba od 18.11.2013 do 27.12.2013.

�2)	Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom úrade v Porube.

�3)	Týmto nariadením sa ruší VZN č. 3/2012 v znení neskorších zmien a doplnkov.

�4)	Ostatné podmienky neuvedené v tomto VZN sa riadia zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

�5)	Obecné zastupiteľstvo v Porube sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností a miestnych daniach uznieslo dňa 10.12.2013 Uznesením č.4/2013  . 

�6)	Súčasťou  tohto VZN tvoria prílohy č. 1-3. 

�7)	Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.


Ing.Čavojská Helena v.r.
								        starostka obce 
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Dôvodová správa

	Obec Poruba upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti  a ostatných miestnych daní na území obce Poruba. 

Návrh VZN bol vypracovaný s prihliadnutím na všetky doteraz schválené novely zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.



vyvesené pred schválením:     18.11.2013
zvesené pred schválením:       10.12.2013
vyvesené po schválení:	      11.12.2013
zvesené po schválení:	     27.12.2013
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PRÍLOHA  č. 1
Obecný úrad Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany



Oznámenie vzniku daňovej povinnosti
za užívanie verejného priestranstva

podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzného nariadenia obce Poruba č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach.






Meno a priezvisko fyzickej osoby: ...........................................................................................
Obchodný názov právnickej osoby: ..........................................................................................
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: ....................................................................................
Sídlo právnickej osoby: ............................................................................................................
Rodné číslo fyzickej osoby: ......................................................................................................
IČO právnickej osoby: .............................................................................................................
Číslo telefónu/ faxu, e-mail: ......................................................................................................
Číslo rozhodnutia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva:.........................................
Účel a miesto užívania verejného priestranstva: ........................................................................
Skutočná doba užívania verejného priestranstva od: ..............................  do:............................
Skutočná výmera v m2: ............................................................................................................



Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého a lebo neúplného oznámenia.






V Porube, dňa ............................	                                   .....................................................
                                                                                             Podpis a pečiatka daňovníka
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PRÍLOHA  č. 2
Obecný úrad Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany


Ohlásenie
 vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia

VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

Adresa – ulica, číslo, PSČ

IČO

DIČ

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa

Číslo účtu

Názov ubytovacieho zariadenia

Adresa – ulica, číslo, PSČ

Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia

Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia

Ubytovacia kapacita

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby

Číslo telefónu

* Nehodiace sa preškrtnite


Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.





V Porube  .........................	                                                .......................................................
							 	        podpis zodpovednej osoby
									         a pečiatka
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PRÍLOHA  č. 3

Obecný úrad Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany


Zúčtovanie
dane za ubytovanie


za obdobie ........................... 
ÚDAJE O PLATITEĽOVI (údaje o platiteľovi, ktorý je prevádzkovateľ zariadenia a ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie) 
Priezvisko a meno / Obchodné meno 
Adresa / Sídlo (ulica, číslo, PSČ) 
Dátum narodenia / IČO 
Názov ubytovacieho zariadenia 
Adresa ubytovacieho zariadenia 
(ulica, číslo, PSČ) 
PODKLADY K VÝPOČTU DANE ZA UBYTOVANIE
Zúčtovacie obdobie 
Počet ubytovaných osôb 
Počet prenocovaní celkom 
Daňová povinnosť k úhrade v EUR
(t.j. počet prenocovaní x sadzba 0,33 eura) 


Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov a súhlasí so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v tomto oznámení pre účely daňového konania. 


Dátum: ............................... ...............                                                             pečiatka a podpis platiteľa 


Pri prevzatí vyplneného tlačiva „Zúčtovanie dane za ubytovanie“ boli skontrolované údaje s knihou ubytovaných. Účtovný stav súhlasí - nesúhlasí. 
V Porube, dňa: ........................... 





Odovzdal: ......................................... Prevzal : ........................................
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