OBEC Ž I T A V A N Y
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o miestnych daniach
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Obec Žitavany, Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch 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 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
ustanovuje pre Obec Žitavany

všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
1. Základné náležitosti o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady sú ustanovené
v zákone 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

1. Obec Žitavany ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. januára 2020:
- miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
f) daň za jadrové zariadenie a
- poplatok:
a) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
2. Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN pri miestnych daniach a pri poplatku je
kalendárny rok.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania daní
a poplatku na území obce Žitavany v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
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Článok II.
Daň z nehnuteľností
§3
Základ dane z pozemkov
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona je
hodnota pozemkov podľa prílohy č. 1 a 2 zákona 582/2004 Z. z.
2. Správca dane stanovuje hodnotu pozemku: lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, na 0,20 €/m2.
§4
Daň z pozemkov – sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Žitavany, okrem pozemkov
v katastrálnom území Opatovce, uvedených v § 4 ods. 2 tohto VZN, ročnú sadzbu dane
z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty: 0,40 %,
b) záhrady: 0,50 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 0,50 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,40 %
e) stavebné pozemky: 0,50 %.
2. Správca dane určuje v jednotlivom katastrálnom území Opatovce obce Žitavany ročnú
sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty: 0,44 %,
b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,44 %.
§5
Daň zo stavieb – sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Žitavany ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,085 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,166 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,431 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,332 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,332 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,597 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
g) 1,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu, súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
h) 0,431 € za ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f).
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2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
c) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov
a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky).
2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie.
Článok III.
Daň za psa
§7
Sadzba dane
1. Sadzba dane sa stanovuje vo výške 5,- € na jedného psa a jeden kalendárny rok.

Článok IV.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
Sadzba dane
1. Správca dane určuje nasledovné sadzby dane:
a) 0,250 € za 1 m2 a za každý aj začatý deň užívania osobitného užívania verejného
priestranstva, napr. za umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov,
b) 0,332 € za hodinu a za jedno parkovacie miesto za dočasné parkovanie motorového vozidla
na vyhradených parkoviskách umiestnených na verejnom priestranstve,
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c) 0,663 € za deň za poskytovanie reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred
trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa),
d) 0,250 € za 1 m2 a za každý aj začatý deň rozkopávky miestnej komunikácie, parkovacích
plôch a zelene.
e) 0,50 € za deň za parkovanie druhého a viac áut na verejnom priestranstve, pred každou
nehnuteľnosťou,
2. Správa dane od dane za užívanie verejného priestranstva oslobodzuje:
a) právnické a fyzické osoby v osobitných prípadoch na základe povolenia Obecného úradu
v Žitavanoch, napr. pri neziskových, charitatívnych, športových, kultúrnych a iných
verejnoprospešných akciách,
b) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 5 pracovných dní od jej založenia
a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu,
c) pri krátkodobom ambulantnom predaji tovarov a poľnohospodárskych produktov a pri
krátkodobom ambulantnom poskytovaní služieb.
§9
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane a v oznámení uvedie:
a) fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, kontaktné
údaje,
b) fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo, kontaktné údaje,
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania
verejného priestranstva.
Článok V.
Daň za predajné automaty
§ 10
Sadzba dane
1. Sadzba dane sa určuje vo výške 34,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 11
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
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 a o uvedenom viesť
evidenciu.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
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Článok VI.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 12
Sadzba dane
1. Sadzba dane sa určuje vo výške 34,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a jeden rok.
§ 13
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
1. 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 a o uvedenom
viesť evidenciu.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
nevýherných hracích prístrojov.
Článok VII.
Daň za jadrové zariadenie
§ 14
Sadzba dane
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce, t. j. 18.202.043 m2.
2. Obec sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach pásme nad 2/3
polomeru a sadzba dane je 0,0006 €/m2.
Článok VIII.
Poplatok
§ 15
Poplatok
1. Sadzba poplatku je 0,0683 € za osobu a kalendárny deň.
2. Určenie poplatku:
a) pre fyzické osoby obec určí poplatok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v zdaňovacom období,
b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.
3. Hodnota koeficientu pre určenie ukazovateľa dennej produkcie je: 1.
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§ 16
Podmienky na vrátenie poplatku a jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho časti.
2. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je splnenie oznamovacej
povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona, napr.:
a) fyzická osoba pri zrušení trvalého alebo prechodného pobytu potvrdením ohlasovne
o novom trvalom, prechodnom pobyte, príp. občianskym preukazom,
b) podnikateľ a právnická osoba dokladom o ukončení, resp. pozastavení podnikateľskej
činnosti, o zrušení prevádzky.
3. Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 30 dní odo
dňa doručenia žiadosti, a to prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni OcÚ.

§ 17
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré sa správcovi dane preukáže,
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce
Žitavany.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní poplatníka mimo obce Žitavany:
a) potvrdenie o pobyte v zahraničí, vydané v príslušnom kalendárnom roku, alebo zahŕňajúce
obdobie aktuálneho roku,
b) potvrdenie územnej vojenskej správy o výkone služby v armáde,
c) potvrdenie nápravnovýchovného ústavu o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody,
d) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti alebo sociálnej služby
pobytovou formou.
3. Doklady, preukazujúce nárok na odpustenie poplatku podľa § 18 ods. 3 tohto VZN nie je
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Ak doklad nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné k dokladom priložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad).
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12.
príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
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Článok IX.
Spoločné ustanovenie
§ 18
Suma dane a poplatku, ktorú správca dane nevyrubí
1. Správca dane ustanovuje, že daň podľa § 2 odst. 1 písm, a), b), d) a e) tohto VZN v úhrne
do 2 eur nebude vyrubovať.

Článok X.
§ 19
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch na svojom 10.
zasadnutí dňa 28.11.2019 uznesením . č. 88/2019 a nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku.
3. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade
v Žitavanoch a na internetovej stránke obce.

Mgr. Edita Grzybová
starostka obce Žitavany
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PRÍLOHA č. 1

Oznámenie VZNIKU – ZÁNIKU daňovej povinnosti
k dani za užívanie verejného priestranstva
(podľa § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 7 VZN obce Žitavany č. ..../2012)

Daňovník:
.......................................................................................................................................................
meno a priezvisko fyzickej osoby / názov firmy alebo obchodné meno
.......................................................................................................................................................
dátum narodenia / IČO
.......................................................................................................................................................
adresa trvalého pobytu / sídlo, miesto podnikania
.......................................................................................................................................................
kontaktné údaje (telefónne číslo, mail)
týmto oznamuje správcovi dane Obci Žitavany VZNIK – ZÁNIK daňovej povinnosti
k dani za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
Spôsob/účel užívania verejného priestranstva: ............................................................................
......................................................................................................................................................
Miesto užívania verejného priestranstva: .....................................................................................
.......................................................................................................................................................
Výmera plochy užívania verejného priestranstva: .......................................................................
Deň vzniku a zániku užívania verejného priestranstva: od............................. do ........................
Daňovník týmto prehlasuje a svojím podpisom oznámenia potvrdzuje, že všetky údaje,
uvedené v oznámení sú pravdivé, úplné a správne a že si je vedomý právnych následkov
nepravdivého, neúplného a nesprávneho oznámenia.
V Žitavanoch, dňa ................................

........................................................
podpis daňovníka
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PRÍLOHA č. 2

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
(§ 80 ods. 1 písm. a) a b) zákona 582/2004 Z. z.)

k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok .............
Poplatník: (názov, obchodné meno): ..........................................................................................
sídlo: .............................................................................................................................................
miesto podnikania: .......................................................................................................................
IČO: ......................................................telefónne číslo : .............................................................
adresa pre písomný styk: ..............................................................................................................
hlavná náplň podnikania: .............................................................................................................
dátum vzniku / zániku prevádzky: ...............................................................................................
Priemerný počet zamestnancov za rok .............., vrátane podnikateľa: ..........................., z toho
s trvalým pobytom mimo Žitavian: ................., s trvalým pobytom v Žitavanoch .....................
Počet miest (stoličiek) určených na poskytovanie služby v roku ................... * : ........................
Priemerný počet ubytovaných osôb v roku ........................ * : .....................................................
Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Vyplnené tlačivo je poplatník povinný doručiť obci Žitavany, Obecný úrad, Športová 5,
951 97 Žitavany.

V Žitavanoch, dňa ...........................

........................................................
poplatník
*

nehodiace sa nevyplňujte
10

