Obec Raková v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková
č. 3/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a
vyberania miestnych daní a poplatku na území obce Raková, ktoré sa vyberajú v období od
01.01.2021.

2.

Obec Raková ako správca miestnych daní a poplatku ustanovuje a ukladá na území obce
Raková v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov nasledovné miestne
dane a poplatok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za nevýherné hracie prístroje,
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku podľa písm. a, b, e, f je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
I. ODDIEL
Daň z pozemkov
Článok 2
Základ dane z pozemkov

1.

Správca dane ustanovuje na území Obce Raková hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
Druh pozemku

Hodnota

(a1)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,1417 €/m2

(a2)

trvalé trávnaté porasty

0,0202 €/m2

(b)

záhrady

1,85 €/m2
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(c)

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85 €/m2

(d)

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy

0,20 €/m2

(e)

stavebné pozemky

18,00 €/m2
Článok 3
Sadzba dane z pozemkov

1.

Správca dane na území celej Obce Raková určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky
druhu:
Ročná
sadzba dane

Druh pozemku
(a)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

0,53 %

(b)

záhrady

0,54 %

(c)

zastavané plochy a nádvoria

0,61 %

(c1)

ostatné plochy

0,98 %

(d)

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy

(e)

stavebné pozemky

1,1 %
0,25 %

II. ODDIEL
Daň zo stavieb
Článok 4
Sadzba dane zo stavieb
1. Správca dane pre všetky stavby na území Obce Raková, ktoré sú predmetom dane zo stavieb
určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
Ročná
Druh stavby
sadzba dane
(a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,132 €/m2
(b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo,
stavby
využívané
na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,142 €/m2
(c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
(d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby
hromadných garáží umiestnené pod zemou
(e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
(f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
(g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/

0,339 €/m2
0,302 €/m2
0,890 €/m2
0,890 €/m2
0,464 €/m2
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2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
III. ODDIEL
Daň z bytov
Článok 5
Sadzba dane z bytov
1.

Ročná sadzba dane z bytov na území obce Raková je za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
(a) byty, nebytové priestory

0,132 €/m2
IV. ODDIEL

Článok 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.

Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené
a)
b)
c)
d)
e)

f)

pozemky:
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
a stavby:
stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice,
divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
TRETIA ČASŤ
OSTATNÉ MIESTNE DANE
Článok 7
Daň za psa

1.

2.
3.

Predmetom dane za psa:
a) je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný na území Obce Raková fyzickou alebo právnickou
osobou,
b) nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa,
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Sadzba dane je 7,00 € za kalendárny rok za jedného psa, za druhého a každého ďalšieho psa
je daň taktiež 7,00 € za kalendárny rok za jedného psa.
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Článok 8
Daň za užívanie verejného priestranstva
1.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva
na území Obce Raková.

2.

Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN rozumieme všetky
pozemky vo vlastníctve obce a to:

verejnosti prístupné

všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od priekopy
po priekopu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c) spevnené plochy pri účelových budovách, ktoré sú majetkom obce a to budova obecného
úradu, kultúrneho domu J. Palárika, zdravotného strediska a požiarnej zbrojnice, areál
zdravia u Matysa a malé športové ihriská v Obci Raková,
d) všetky neknihované parcely v intraviláne Obce Raková,
e) všetky verejnosti prístupné pozemky v Obci Raková okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb s výnimkou pozemkov vo vlastníctve obce, alebo ku
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia – najmä zelené plochy medzi
chodníkmi a komunikáciami, vydláždené príp. aj inak upravené plochy pre obyvateľov
a pod.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a)

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. stôl, motorové
vozidlo, plachta,
b) umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia – napr. lešenia, oplotenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. iné atrakcie – v rozsahu oplotenia a
vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení,
d) umiestnenie skládky – napr. skládka komunálneho odpadu, skládka sutiny alebo
kameňov, skládka zeminy, skládka nepotrebných prebytkov z domácnosti,
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – napr. vyhradenie priestoru pre
motorové vozidlo, súvislé státie na tom istom mieste.
4. Daň za užívanie verejného priestranstva platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne
užíva verejné priestranstvo v obci Raková.
a)

5.

Daňová povinnosť vzniká začatím osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením osobitného užívania verejného priestranstva.

6.

Oslobodené od tejto dane je:

7.

a)

verejné priestranstvo, ktorého užívanie je na základe osobitného prípadu – súhlasu
správcu miestnych daní Obce Raková (napr. počas výstavby a pri odstraňovaní
porúch a zariadení inžinierskych sietí),

b)

verejné priestranstvo – ak skládku fyzická alebo právnická osoba odstráni do 24 hodín
od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 2,00 € za každý aj neúplný m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň
a) kolotoče
b) ostatné verejné priestranstvá

2,00 €
2,00 €
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8.

Začatie a skončenie osobitného užívania verejného priestranstva je povinný daňovník
oznámiť u správcu dane za účelom vyrubenia dane vždy pred začatím osobitného užívania
verejného priestranstva.

9.

Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Článok 9
Daň za ubytovanie

1.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

2.

Daňovníkom dane za ubytovanie je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom služby
prechodného ubytovania odplatne prechodne ubytuje.

3.

Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

4.

Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely kontroly – „Kniha ubytovaných“,
ktorá je k nahliadnutiu správcovi dane.

5.

Platiteľ predkladá správcovi dane „Priznanie k dani za ubytovanie“ (príloha č. 1 tohto VZN)
vždy k 30.06. a 30.12. kalendárneho roka a následne do 30 kalendárnych dní odvedie daň na
účet správcu miestnych daní alebo priamo do pokladne správcovi miestnych daní – Obec
Raková.

6.

Sadzba dane je 1,00 €/1 osoba/1 prenocovanie.
Článok 10
Daň za nevýherné hracie prístroje

1.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje
za odplatu v priestoroch prístupných verejnosti.

2.

Nevýherné hracie prístroje sú:
a)

elektronické prístroje na počítačové hry,

b)

mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry,
pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.

3.

Sadzba dane je 100,00 € za kalendárny rok za jeden nevýherný hrací prístroj.

4.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

5.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

6.

Na účely vyrubenia dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a)
b)
c)

identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja (výrobné číslo, druh, typ a názov),
dátum a miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
dátum splnenia si daňovej povinnosti, zaplatenia dane.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 11
Označenie a neoznačenie platby
1.

Obec určuje spôsob označenia platby miestnej dane podľa čísla konania uvedeného v
rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie
prístroje.
Článok 12
Vyrubovanie daní

1.

Správca miestnych daní ustanovuje, že daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné
hracie prístroje nebude vyrubovať najviac v úhrne do sumy 3,00 € .

2.

Správca miestnych daní ustanovuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti nad 300,00 € sa bude
vyberať v troch splátkach.
PIATA ČASŤ
POPLATOK
Článok 13
Poplatník

1.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá ma v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
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.
Článok 14
Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku sa stanovuje nasledovne:
a) Sadzba poplatku 0,0658 eura/osoba/deň, t.j. 24,02 eur na osobu a rok pre poplatníkov
určených podľa článku 13, ods. 1 písm. a).
b) Sadzba poplatku v súlade so zavedeným intervalovo – množstvovým systémom zberu
pre osoby určené podľa článku 13 ods. 1 písm. b), c) za množstvový zber sa stanovuje
0,0396 €/liter odpadu.
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Článok 15
Oznamovacia povinnosť
1.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti:
a)

uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len ,,identifikačné údaje“), v prípadne určeného zástupcu
podľa § 77 ods. 7 zákona aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti.

Ak je poplatníkom osoba podľa článku 13 ods. b) c) tohto VZN musí uviesť:
b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo, údaje potrebné pri intervalovo - množstvovom systéme
zvozu odpadov a to počet a objem smetných nádob,
c)

údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie poplatku, spolu s
oznamovacou povinnosťou predloží aj relevantné doklady potvrdzujúce uvedené údaje.

2.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 13 tohto
VZN a zaniká po ukončení skutočnosti ktorá je uvedená v článku 13 tohto VZN.

3.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy
tieto nastali.
Článok 16
Vyrubenie a platenie poplatku

1.

Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Pre účely tohto VZN sa
zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. Splatnosť poplatku je 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2.

Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet
správcu poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu
v Rakovej. Obec určuje spôsob označenia platby poplatku: uvádzanie čísla konania
uvedeného na rozhodnutí.
Článok 17
Vrátenie poplatku

1.

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo zástupcovi poplatníka
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

2.

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia.
Článok 18
Zníženie a odpustenie poplatku

1.

Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník alebo zástupca poplatníka obci
preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Podkladmi pre
odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady.
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2.

3.

Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť:
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, ako doklad preukazujúci
status žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky. Ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky poskytnutie údajov v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum
narodenia žiaka alebo študenta,
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
c) pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie
o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva,
d) doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí,
e) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
f) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
g) 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 priložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.

4.

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť Rozhodnutím.

5.

Obec zníži poplatok vo výške 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi,
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. K zníženiu poplatku je potrebné
doložiť:
a) fyzická osoba v hmotnej núdzi – potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi,
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – fotokópiu preukazu
ŤZP,
c) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom –
fotokópiu preukazu ŤZP/S.
ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 19
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Všetky ostatné náležitosti, ktoré neupravuje toto Všeobecne záväzné nariadenie sa riadia
príslušnými právnymi normami.

2.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa
18.9.2020 uznesením č. 8.8./2020 a uznieslo sa na ňom dňa 18.9.2020.

3.

Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať len formou
všeobecne záväzného nariadenia.

4.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Raková o miestnych daniach a poplatku účinné od 1.1.2013 a Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2019, ktorým, sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková
o miestnych daniach a poplatku účinné od 1.1.2020.
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5.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Raková č. 3/2020 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle obce Raková
odo dňa 31.8.2020 do 17.9.2020 pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 vyvesené
na úradnej tabuli Obce Raková dňa 21.9.2020 po zasadnutí obecného zastupiteľstva.

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021 a právoplatnosť
dňom 6.10.2020.

................................................
Mgr. Anton Heglas
starosta obce

Vyvesené: 21.9. 2020
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Príloha č. 1
OBEC RAKOVÁ
Priznanie k dani za ubytovanie za rok ........................................
Obchodný názov firmy: .........................................................................................................
Sídlo firmy: /ulica, č.domu, PSČ/ ..............................................................................................
IČO: ..........................................................................................................................................
Adresa prevádzky firmy v obci .................................................................................................

Mesiac/rok Počet
lôžok

Počet
Sadzba
prenocovaní 1 €

Povinný
Uhradené Uhradené
odvod v € v €
dňa

1/20........
2/20........
3/20........
4/20........
5/20........
6/20........
7/20........
8/20........
9/20........
10/20........
11/20........
12/20........

Pečiatka a podpis
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