Obec Bošáca

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
BOŠÁCA
č. 5/2018
o miestnych daniach na území obce Bošáca

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Bošáca č.

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BOŠÁCA č.5/2018
o miestnych daniach na území obce Bošáca
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Bošáca na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) Daň z nehnuteľností
b) Daň za psa
c) Daň za užívanie verejného priestranstva
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
e) Daň za predajné automaty
2. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje sadzbu daní, podmienky
oslobodenia od dane a zníženie dane.

DRUHÁ ČASŤ
§2
Daň z nehnuteľností
1. Základ dane
Druh pozemku
Orná pôda
Trvale trávnaté porasty
Ovocné sady
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske
lesy
Stavebné pozemky
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Základ dane v € za 1m²
0,3359
0,0653
0,3359
1,85
1,85
0,0615
18,58

2. Sadzba dane z pozemkov
Ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v §2 ods.1 je
Druh pozemku
Orná pôda, trvalé trávnaté porasty, ovocné sady
Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
Stavebné pozemky

Ročná sadzba v % zo základu dane
0,35
0,55
0,55
0,55
0,55

3. Sadzba dane zo stavieb
Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý začatý m² zastavanej plochy. Ročná
sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje takto:
Druh stavby

Sadzba
dane(
€/m2)

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
Stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospod. stavby
využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
Samostatne stojace garáže
Stavby hromadných garáží
Stavby hromadných garáží umiestnené pod
zemou
Priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
Ostatné stavby okrem stavebných pozemkov

0,09

Príplatok pri viacpodlažných
stavbách za každé ďalšie
podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia
0,033

0,09

0,033

0,22
0,22
0,22
0,22

0,033
0,033
0,033
0,033

0,55

0,033

0,88

0,033

0,36

0,033
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4. Sadzba dane z bytov
Predmet dane
Podlahová plocha bytu alebo
nebytového priestoru
Podlahová plocha nebytového
priestoru

Sadzba dane za každý začatý m2 podlahovej plochy
bytu alebo nebytového priestoru ( €/m2)
0,08
0,24

§3
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností týkajúce sa oslobodenia
od dane a zníženia dane:
1. Od dane sú oslobodené :
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Bošáca,
b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, alebo na vykonávanie
náboženských obradov,
c) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
f) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a stavby užívané na účely
sociálnej pomoci, osvetové zariadenia,
2. Obec zníži dane o 10 % pre:
a) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu.
b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, alebo občanov
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) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
občanov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Daňovník je povinný podať daňové priznanie pri vzniku nároku na zníženie podľa § 3 ods.2.
do 31. januára nasledujúceho roka kedy mu táto možnosť vznikla.
3. Obec Bošáca ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 2,€ nebude vyrubovať.
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§4
Sadzba dane za psa
Predmet
dane

Sadzba dane
(€/pes/kalendárny rok)

pes

3,00

§5
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva

1.
Predmet dane
Verejné
priestranstvo

Sadzba dane v € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného VP aj za každý
začatý deň
0,35

1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Bošáca.

2.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

3.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

4.

Oznamovacia povinnosť:
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

5.

Splatnosť dane:
Správca dane daň vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

6.

Oslobodenie od dane:
- daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely,
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- trvalé parkovanie na vopred vyhradenom verejnom priestranstve autobusov Slovenskej
autobusovej dopravy Trenčín, závod Nové Mesto nad Váhom.

§6
Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmet dane
Nevýherný hrací automat

Sadzba dane (€//kalendárny rok)
33,19

1. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu na každý predajný
automat osobitne a to:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho automatu,
b) účtovnú evidenciu tovaru.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť:
a) vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
b) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací 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.

§7
Daň za predajné automaty
Predmet dane

Sadzba dane (€/predajný
automat/kalendárny rok)

66,38€

Predajný automat

1. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu na každý predajný
automat osobitne a to:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) evidencia vydaného tovaru
c) účtovnú evidenciu tovaru.
2. 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.
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3. Daňovník je povinný písomne oznámiť:
a) vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti
b) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká.

TRETIA ČASŤ
§10
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie
uznesením č............. dňa...................

schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bošáca

2.

Pokiaľ vo VZN nie je uvedená podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

3.

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2017.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2019.

V Bošáci dňa 27.11.2018

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa: 27.11.2018
Návrh VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa:
VZN zvesené z úradnej tabuli obce dňa:
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