OBEC BECKOV
IČO 00311413, DIČ 2021091336

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Beckov
č. 6/2011

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

December 2011

Obec Beckov 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 odpad v znení neskorších predpisov vydáva pre územie
obce Beckov na rok 2012 toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
_________________________________________________________________________

I.ČASŤ
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“) v katastrálnom území obce Beckov.

2)

Obec Beckov 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 Beckov ukladá na svojom území

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady.
4)

Správu daní vykonáva Obec Beckov

5)

Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľnosti, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje je
kalendárny rok.
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II. ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Obec Beckov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2, a 3 §
16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, a § 98, § 103 a § 104e 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
§2
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Beckove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, ţe v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012 daň
z nehnuteľnosti.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Beckov.
3. Daň z nehnuteľnosti (ďalej len „daň“) zahŕňa :
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň
z bytov“)

Daň z pozemkov
§3
Predmet dane

1. Predmetom dane sú pozemky na území obce Beckov uvedené v členení podľa § 6, zákona
o miestnych daniach.
§4
Základ dane z pozemkov

1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c), f), g) a h) zákona č. 582/2004
Z. z. je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy za m2 uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 citovaného zákona.
2. Základom dane z pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 582/2004 Z.z. je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2.
Hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky vyuţívané vodné plochy obec určuje na 0,1162 €, ak daňovník nepredloţí
znalecký posudok.
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§5
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na celom území obce Beckov ročnú sadzbu dane pre
všetky druhy pozemkov vo výške
0,40 %

Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Beckov ročnú sadzbu dane zo stavieb za
kaţdý, aj začatý m2 zastavanej plochy,
nasledovne :
a) 0,085 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
2
b) 0,099 €/m za stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby vyuţívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,750 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
2
d) 0,238 €/m za samostatne stojace garáţe a samostatné stavby hromadných garáţí
a stavby určené alebo pouţívané na tieto účely postavené mimo
bytových domov
e) 0,398 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúţiace energetike, stavby slúţiace
stavebníctvu, stavby vyuţívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
2
f) 0,796 €/m za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou, okrem stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, ktoré tvoria
prílohu č. 1 tohto VZN
2,389 €/ m2 za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou, nachádzajúcich sa na pozemkoch, ktoré tvoria prílohu č. 1
tohto VZN.
g) 0,358 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) aţ f)
2) Správca dane určuje pri viacpodlaţných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlaţie 0,03 € pre kaţdé ďalšie nadzemné a podzemné podlaţie okrem prvého
nadzemného podlaţia.
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Daň z bytov
§7
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území obce Beckov za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru v bytovom dome je :
a) 0,095 €/m2 za byty v bytovom dome
b) 0,095 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome
c) 0,796 €/m2 za nebytové priestory v bytovom dome, ktoré sa vyuţívajú na
podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
§8
Oslobodenie od dane a zníţenie dane z nehnuteľností
1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúţiacimi verejnej doprave.
2) Správca dane ustanovuje, oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane
z bytov (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) na:
a) stavby alebo byty slúţiace zdravotníckym zariadeniam,
b) stavby uţívané na účely sociálnej pomoci – charitné domy slúţiace na ubytovanie,
azylové domy
c) stavby uţívané ako múzeá, výstavné siene, osvetové zariadenia, kniţnice
d) farské úradovne (oslobodenie sa nevzťahuje pre priestory vyuţívané ako byty)
e) skleníky
3) Správca dane ustanovuje, ţe poskytuje zníţenie dane zo stavieb a zníţenie dane z bytov
(§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) takto:
a) 25 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, vo vlastníctve občanov,
ktorí sú drţiteľmi preukazu občan s ŤZP a ŤZPS, ako aj občanov prevaţne
alebo úplne bezvládnych, ktoré slúţia na ich trvalé bývanie.
b) 25 % z daňovej povinnosti na garáţe a nebytové priestory v bytových domoch
slúţiace ako garáţ vo vlastníctve občanov, ktorí sú drţiteľmi preukazu občan
s ŤZP a ŤZPS, ako aj občanov prevaţne alebo úplne bezvládnych, ktoré slúţia
pre motorové vozidlo pouţívané na ich dopravu.
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Nárok na zníţenie dane si nemusia uplatňovať daňovníci, ktorí si ho uplatnili
v predchádzajúcom zdaňovacom období a nárok im trvá. Písomnou ţiadosťou s predloţením
príslušných dokladov si uplatňujú nárok len noví drţitelia preukazov ŤZP a ŤZPS.

§9
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, ţe daň niţšiu ako 2 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 10
Platenie dane
1) Ak vyrubená daň nepresahuje sumu 1 000,00 € je splatná jednorázovo do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2) Správca dane umoţňuje vyrubenú daň presahujúcu 1000,00 €,- platiť v dvoch rovnakých
splátkach:
a) prvá splátka dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru, pokiaľ správca dane v platobnom výmere (rozhodnutí) neurčí
inak.
b) druhá splátka dane je splatná do 31. júla beţného roka, na ktorý sa daň vyrubuje,
pokiaľ správca dane v platobnom výmere (rozhodnutí) neurčí inak.
3.) Spôsob platenia dane :
a) bezhotovostným prevodom z účtu
- vedeného v banke na účet správcu dane vedeného vo VÚB Trenčín,
č. 24527-202/0200, VS: číslo platobného výmeru
b) v hotovosti
- poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane
- zamestnancovi správcu dane pri výkone exekúcie podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní v znení neskorších predpisov, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou
vymoţené
- pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorým je obec, na túto platbu je
zamestnanec správcu dane povinný vydať príjmový pokladničný doklad.
Poplatky súvisiace s realizáciou platieb znáša daňový subjekt.
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III. ČASŤ

DAŇ ZA PSA
§ 11
Sadzba dane
Obec stanovuje ročnú sadzbu dane za 1 psa na :
4,00 €
Takto určená sadzba dane platí za kaţdého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 12
Oznamovacia povinnosť a spôsob platenia dane
1.) Písomné oznámenia o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti doručí daňovník na Obecný
úrad v Beckove a musí obsahovať: meno a priezvisko vlastníka (resp. drţiteľa) psa, adresu
trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa
uvedením adresy vlastníka (resp. drţiteľa), druhy vykonaných veterinárnych
očkovaní.(Tlačivo tvorí prílohu č. 2 tohto VZN).
Vlastník psa je povinný vyzdvihnúť si na obecnom úrade registračnú známku pre psa
a zabezpečiť, aby túto známku mal pes umiestnenú na obojku. Stratu známky je vlastník psa
povinný bezodkladne nahlásiť na Obecný úrad v Beckove.
2.) Daň za psa správca dane po prvýkrát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná
jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3.) Spôsob platenia dane za psa:
- v hotovosti do pokladnice Obce Beckov
- bankovým prevodom na číslo účtu vedeného vo VÚB Trenčín, č. 24527-202/0200,
VS: číslo platobného výmeru alebo súpisné číslo domu.
§ 13
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní občan zdravotne ťaţko
postihnutý.
Nárok na oslobodenie si občan uplatní ţiadosťou, ktorú doloţí fotokópiou preukazu občana
s ťaţkým zdravotným postihnutím.
Nárok na oslobodenie dane si nemusia uplatňovať daňovníci, ktorí si ho uplatnili
v predchádzajúcom zdaňovacom období a nárok im trvá. Písomnou ţiadosťou
s predloţením príslušných dokladov si uplatňujú nárok len noví drţitelia preukazov ŤZP
a ŤZPS.
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IV. ČASŤ

DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Beckov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺţke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d) parkovisko za pekárňou,
e) parkovisko pri parku.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala
podľa osobitného zákona, napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
2) Osobitným uţívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúţiaceho na poskytovanie sluţieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií
c) umiestnenie skládky (tuhých palív, stavebného materiálu)
d) umiestnenie prenosných reklamných zariadení.

§ 15
Sadzba dane
1) Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva na parkovisku za pekárňou pri
uskutočňovaní ambulantného predaja resp. poskytovania sluţieb je za kaţdý aj začatý m2
a kaţdý aj začatý deň
2,48 €
2) Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. c) tohto VZN
(umiestnenie skládky tuhých palív a stavebného materiálu) presahujúce 10 dní je za kaţdý
aj začatý m2 osobitne uţívaného verejného priestranstva a za kaţdý aj začatý deň 0,09 €
3) Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) je za kaţdý
aj začatý m2 a za kaţdý aj začatý deň
1,00 €
4) Sadzba dane za umiestnenie prenosných reklamných zariadení je za kaţdý aj začatý m2 a za
kaţdý aj začatý deň
0,21 €
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§ 16
Oznamovacia povinnosť a spôsob platenia
1) Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného uţívania
verejného priestranstva Obci Beckov najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2) Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní kaţdú skutočnosť, ktorá má alebo môţe mať vplyv
na výšku vyrubenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obci Beckov
skutočnosť, ţe osobitné uţívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo
bolo uvedené do pôvodného stavu.
3) Obec Beckov vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ktorú moţno zaplatiť :
- v hotovosti do pokladnice obce
- poštovou poukáţkou
- prevodom na účet obce v peňaţnom ústave
4) Daň za uţívanie verejného priestranstva podľa § 14 ods. 1 písm.d) tohto VZN je splatná
ihneď v hotovosti do pokladnice Obce Beckov.
§ 17
Oslobodenie od dane za uţívanie verejného priestranstva
Daň sa neplatí za podujatia usporiadané na verejnom priestranstve, ktorých
usporiadateľom je obce alebo ktoré sa konajú s podporou obce (Beckovské letné slávnosti,
vianočné trhy)

V. ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 18
Sadzba dane
Sadzbu dane na osobu a prenocovanie obec Beckov stanovuje na

0,50 €

§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje sluţby
prechodného ubytovania.
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§ 20
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane za ubytovanie
1.) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje, je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní tohto
zariadenia do 30 dní odo dňa začatia činnosti správcovi dane na Obecnom úrade v Beckove.
V rámci oznamovacej povinnosti vyplní registračný list k dani za ubytovanie, ktorý je
prílohou tohto VZN.
2.)
Platiteľ dane je povinný pri registrácií predloţiť aktuálny výpis z obchodného registra
alebo ţivnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť
podliehajúcu dani za ubytovanie.
3.)
Ak príde k zmene daňovej povinnosti, k zmene údajov uvedených v registračnom liste,
alebo daňová povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. V tejto lehote je platiteľ dane
povinný oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla
platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomností.
§ 21
Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie
1. Platiteľ vedie evidenciu ubytovaných hostí v „Knihe ubytovaných“, v ktorej musia byť
zapísaní všetci hostia, vrátane detí.
2. Platiteľ je povinný predkladať obci evidenciu o počte osôb a počte prenocovaní jedenkrát
za kalendárny štvrťrok najneskôr do 15 dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka
alebo na výzvu správcu dane prinesie evidenciu na kontrolu.
§ 22
Spôsob vyberania dane za ubytovanie
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec vyberá a zaň ručí platiteľ dane, ktorým je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Daň za ubytovanie vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti v eurách.
Dokladom o zaplatení dane je príjmový pokladničný doklad, v ktorom bude uvedený počet
osôb, počet prenocovaní, dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté
a výška dane.
§ 23
Platenie dane za ubytovanie
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho
štvrťroka.
Daň je moţné platiť v hotovosti do pokladnice Obce Beckov, prevodom z účtu v peňaţnom
ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňaţnom ústave.
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VI. ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 24
Sadzba dane
Sadzba dane v obci Beckov sa stanovuje vo výške 35,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj
a rok.
§ 25
Oznamovacia povinnosť
1.) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti Obci Beckov do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom
na Obecný úrad v Beckove. Písomné oznámenie pri vzniku, resp. zániku daňovej povinnosti
obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka
b) identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, resp. prístrojov
b) miesto prevádzkovania
c) dátum začatia prevádzkovania (pri zániku dátum ukončenia prevádzky).
§ 26
Povinnosti daňovníka
1.) Prevádzkovateľ je povinný označiť kaţdý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedeným
týchto údajov :
- názov firmy, resp. meno podnikateľa
- adresa
- dátum umiestnenia a začatia a začatia prevádzkovania
2.) Na účely vyrubenia dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne kaţdého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja (výrobné číslo, druh, typ a názov)
b) dátum a miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
c) dátum splnenia si daňovej povinnosti, zaplatenia dane.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predloţiť ku kontrole na Obecný úrad Beckov
v lehote stanovenej vo výzve.
§ 27
Spôsob vyberania dane a platenie dane za nevýherné hracie prístroje
1.) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2.) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
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31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3.) Daň je moţné platiť v hotovosti do pokladnice Obce Beckov, prevodom z účtu
v peňaţnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňaţnom ústave.

VIII. ČASŤ

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 28
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Beckov.
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 uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva 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) v
obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená uţívať alebo uţíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
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 viacero poplatníkov ţije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môţe za ostatných členov domácnosti prevziať jeden z nich.
Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. v rámci ohlasovacej
povinnosti.

a)
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Zmena osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej
domácnosti je spojená s novou oznamovacou povinnosťou. Túto zmenu správca dane
zohľadní v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou úmrtia osoby.
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môţu písomne dohodnúť, ţe poplatok obci
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

odvedie priamo

5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

§ 29
Sadzba poplatku
1) Obec Beckov ustanovuje sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na osobu a kalendárny deň nasledovne:
a) pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osobu, ktorá celoročne
uţíva alebo je oprávnená uţívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (§ 77 ods. 2 písm.
a) zákona č. 582/2004 Z.z.) je sadzba poplatku na osobu a rok 19 € t.j. 0,0519 € na osobu
a deň. Obec Beckov ustanovuje, ţe pri viacčlenných rodinách je poplatok 19 € na osobu
a rok (0,0519 € na osobu a deň) na prvých šesť osôb. Siedmy a kaţdý ďalší člen
domácnosti je od poplatku oslobodený.
b) pre osobu uvedenú v § 77, ods. 2, písm a) cit. zákona, ktorá je na území obce oprávnená
uţívať alebo uţíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu a jej časť na iný účel ako na
podnikanie - rekreačné (trvalo neobývané) chalupy, rekreačné a záhradne chaty
v zastavanom území obce a táto osoba nie je trvale ani prechodne prihlásená k pobytu v obci
Beckov poplatok na kalendárny rok vo výške
10 €
c) pre obyvateľov Charity č. 6 a Charity č. 53 je sadzba poplatku na osobu a rok
19 € t.j. 0,0519 € na osobu a deň.
d) právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na

území obce na iný účel ako na podnikanie (do tejto kategórie patria v obci Beckov: ZŠ
s MŠ, Charita I., Charita II., krízové centrum)
0,01 €
e) podnikateľ , ktorý nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Beckov uţíva na inú
zárobkovú činnosť ( do tejto kategórie patria v obci Beckov: Múzeum, Slovenská pošta,
zdravotné stredisko, lekáreň)
0,04 €
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f) podnikateľ, ktorý nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Beckov uţíva ako
výrobnú a nevýrobnú prevádzku, miesto na poskytovanie sluţby, predajňu, okrem
predajní s potravinami
0,05 €
g) podnikateľ, ktorý nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Beckov uţíva ako
predajňu s potravinami
0,20 €
h) podnikateľ, ktorý v uţívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Beckov poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské sluţby
0,01 €
i) podnikateľ, ktorý v uţívanej nehnuteľnosti v obci Beckov vyuţíva mnoţstvový zber a
pouţíva 1 100 l zberné nádoby (Kúria)
0,0128 € za liter

2) Obec Beckov určuje koeficient pre poplatníkov uvedených v § 33 ods. 1 písm. d)
e), f), g)
0,6

§ 30
Určenie poplatku
1. Obec Beckov určuje poplatok pre poplatníkov podľa § 33 ods. 1 písm. d) e), f), g), h), ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých nehnuteľnosť na svoju
činnosť uţíva a ukazovateľa dennej produkcie.
Sadzba
=
S
Počet kalendárnych dní
=
R
Ukazovateľ produkcie
=
U
Vzorec na vypočítanie výšky poplatku

S x R x U = poplatok na rok

2. Ukazovateľ produkcie sa vypočítava nasledovne:
a) poplatníci uvedení v § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), :
Priemerný počet zamestnancov za minulý rok
Počet zamestnancov s TP alebo PP
Koeficient
Ukazovateľ

=
=
=
=

Vzorec na výpočet ukazovateľa:

A–B=C
C + (A x 0,6) = U

A
B
0,6
U

(V prípade Základnej školy s materskou školou sa vypočíta aj rozdiel medzi ţiakmi a oba ukazovatele sa sčítajú).
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b) poplatníci uvedení v § 29 ods. 1 písm. h):
Priemerný počet zamestnancov za minulý rok
Počet zamestnancov s TP alebo PP
Počet miest na poskytnutie reštauračných,
kaviarenských a iných pohostinských sluţieb
Ukazovateľ

=
=

A
B

=
=

D
U

Vzorec na výpočet ukazovateľa:

A–B=C
C+D=U

§ 31
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok.
Odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k
zmene uţ ohlásených údajov, ohlásiť obci :
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 32 odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku a predloţiť doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak
súčasne poţaduje zníţenie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, aj doklady, ktoré odôvodňujú zníţenie alebo odpustenie poplatku.

2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, ţe jeho povinnosť platiť
poplatok má byť niţšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak ţiada o zníţenie poplatku z
dôvodu, ţe neuţíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený uţívať.
3) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom .
4) Splatnosť poplatku je:
a) fyzické osoby podľa § 29 ods. 1 písm. a) sú povinné poplatok, ak je vyrubený na celý rok,
uhradiť v dvoch rovnakých splátkach. Prvú splátku (50 %) vyrubeného poplatku do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhú splátku (50%) vyrubeného
poplatku do 30.6. beţného roka, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku v platobnom
výmere (rozhodnutí) inak.
b) fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia podľa § 29 ods. 1 písm. b) - i) sú povinné
vyrubený poplatok uhradiť naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť poplatku v platobnom výmere (rozhodnutí)
inak.
c) ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je
splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ
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správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak.
d) vyrubený poplatok podľa § 29, ods.1 písm. a) môţe poplatník zaplatiť aj naraz v lehote
prvej splátky.
§ 32
Zníţenie a odpustenie poplatku
2) Obec Beckov poskytuje z dôvodu zmiernenia tvrdosti zákona úľavu:
a) poplatníkom, ktorí z dôvodu štúdia na stredných alebo vysokých školách, z dôvodu
výkonu zamestnania majú prechodný pobyt alebo sa zdrţujú mimo územia obce Beckov vo
výške
50 % ročného poplatku
b) poplatníkom, ktorí sa dlhodobo, najmenej však 1 rok zdrţujú mimo územia Slovenskej
republiky vo výške
100% ročného poplatku
c) poplatníkom, ktorí sú dlhodobo, najmenej však jeden rok vo výkone trestu odňatia
slobody vo výške
100 % ročného poplatku
d) poplatníkom, ktorí sú dlhodobo umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti alebo
v detskom domove
100 % ročného poplatku
e) novonarodeným deťom do konca kalendárneho roka v ktorom sa narodili
vo výške
100 % alikvotnej časti poplatku
f) poplatníkom, ktorí vlastnia nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
v záhradkových osadách Sychrov, Lipky, Podlipie a Váh 3
vo výške
100 % ročného poplatku
g) občanom s trvalým pobytom v obci Beckov, ktorí trvalo bývajú v inej obci, prípadne sú v
nej prihlásení na prechodný pobyt a v nej platia i poplatok za odpad a túto skutočnosť
preukáţu dokladom o zaplatení poplatku vo výške
100 % ročného poplatku
Zníţenie alebo odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo
domácnosti, v ktorej poplatník ţije, ak má poplatník alebo niektorí člen domácnosti voči obci
Beckov ako správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
2) O úľavu je poplatník povinný poţiadať písomne. Ţiadosť je potrebné doloţiť
hodnoverným dokladom, a to:
a) potvrdením od zamestnávateľa (príp. fotokópiou pracovnej zmluvy), potvrdením
o ubytovaní v domove mládeţe, v prípade privátneho ubytovania nájomnou zmluvou
o ubytovaní, dokladom o prechodnom pobyte a pod.
b) fotokópiou víza, potvrdením o pobyte na území iného štátu.
c) potvrdením zariadenia na výkon odňatia slobody
d), potvrdením ústavu sociálnej starostlivosti alebo detského domova
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Obec akceptuje aj čestné prehlásenie osoby, ktorá plní daňové povinnosti aj za ostatných
členov spoločnej domácnosti.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona najneskôr do 31. októbra príslušného zdaňovacieho obdobia, podaním ţiadosti a v
tejto lehote nepredloţí príslušné doklady, nárok na odstránenie tvrdosti zákona zníţením poplatku
za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

VIII. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
starostu obce a poverených zamestnancov obce Beckov.

obec Beckov prostredníctvom

1) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Beckov.
§ 34
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. č. 563/2009 Z.z. o správe
daní v znení neskorších predpisov.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Beckov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Beckove uznesením číslo 133/2011 zo dňa 16.12.2011.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Beckov č. 593/2010 zo dňa 10.12.2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4) Zmeny a doplnky tohto
zastupiteľstvo v Beckove.

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

Beckov
30.11.2011

Karol Pavlovič
starosta obce
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Príloha č. 1

Príloha VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2012
Lokalita : Ráta – Roháčová, Paţitné-Zámlynčie, Úzke a Paclovky, Za Vachátkou
p.č. : 1589/1, 1590, 1591, 1596, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/7, 1602/8, 1602/10, 1602/11,
1602/12, 1602/13, 1602/14, 1602/15, 1602/16, 1602/17, 1602/18, 1602/19, 1602/20, 1602/21,
1602/24, 1602/25, 1602/26, 1602/27, 1602/28, 1602/29, 1602/30, 1602/31, 1602/32, 1602/33,
1602/34, 1602/35, 1602/36, 1602/37, 1602/38, 1602/39, 1602/40, 1602/41, 1602/42, 1602/43,
1602/59, 1602/60, 1602/61, 1602/62, 1602/63, 1602/64, 1602/65, 1602/66, 1602/67, 1602/68,
1602/69, 1602/70, 1602/71, 1587, 1514/1, 1794/1, 1794/2, 1794/57, 1794/58, 1794/59,
1794/60, 1794/165, 1846/1, 1846/5, 1846/6, 1846/9, 1846/68, 1846/69, 1876/1, 1876/9,
1876/10, 1876/11, 1876/13, 1876/39, 1876/57, 1876/77, 1876/78, 1876/79, 1876/80, 5093/4,
5093/6,
Lokalita : Somoš
2064/1, 2064/2, 2064/20, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062/1, 2062/5, 2062/3, 2062/4, 2063/1,
2064/5, 2064/6, 2064/7, 2064/8, 2064/10, 2064/11, 2064/17, 2064/18, 2064/19, 2064/21,
2067/2, 2067/3, 2067/6, 2067/7, 2067/8, 2067/9, 2067/10, 2067/11, 2067/12, 2067/13,
2067/14, 2067/15, 2067/16, 2067/17, 2067/19, 2067/20, 2067/21, 2067/47, 2067/48,
2067/49, 2067/50, 2067/55, 2067/56, 2067/57, 2067/58, 2067/59, 2067/60, 2067/61,
2067/64, 2068/2, 2068/3, 2068/4,
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Príloha č. 2

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (u právnických osôb obchodné meno a sídlo) chovateľa psa
Dátum narodenia ––––––––––––––––––(chovateľa psa)
u PO uviesť IČO

Obecný úrad
Dane a poplatky
916 38 Beckov č. 180

Oznámenie
Vzniku* – zániku* daňovej povinnosti na dani za psa
v zmysle § 27 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a v zmysle platného VZN Obce Beckov o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznamujem správcovi dane, ţe som dňa _____________________
-

nadobudol psa

označenie psa, jeho vek, spôsob nadobudnutia
stanovište psa s uvedením adresy vlastníka, (resp. drţiteľa)

druhy vykonaných veterinárnych očkovaní

poznámka

-

utratil*, predal*, daroval* psa, uhynul*

označenie psa, jeho vek, číslo pridelenej evidenčnej známky
doterajšie stanovište psa s uvedením adresy vlastníka, (resp. drţiteľa)

Evidenčná známka vrátená dňa ___________________

______________________
dátum

_______________________
podpis (u PO aj pečiatka)

*) nehodiace sa prečiarknúť
Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov.
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