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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok. na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce Spišský Štvrtok. toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK č. 7/2014

o mi e s t n y c h d a n i a c h n a ú z e mí o b c e S p i š s ký Š t v r t o k
ČASŤ PRVÁ

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní (ďalej len „miestne dane“) na území obce Spišský Štvrtok.
2. Obec Spišský Štvrtok ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
3. Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok s výnimkami upravenými v ust. § 90 ods. 3 až 6
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Článok I
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§3
Daň z pozemkov
1. Hodnota pozemkov na území obce Spišský Štvrtok v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1
zákona o miestnych daniach je nasledovná :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty


orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,1633 eur/m2



trvalé trávnaté porasty

0,0331 eur/ m2

b) záhrady

1,85 eur/ m2

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85 eur/ m2

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,116 eur/ m2
Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom..

e) stavebné pozemky

18,58 eur/ m2

2. V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov v obci Spišský Štvrtok pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

1%

b) záhrady

0,50 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,50%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,50%
e) stavebné pozemky

0,50%

3. Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane
z pozemkov pre všetky skupiny pozemkov (určené podľa § 6 ods.1 zákona o miestnych daniach)
na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu, alebo na

ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná
stanica alebo predajný stánok 0,50 %.
§4
Daň zo stavieb
1. Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane zo
stavieb v obci Spišský Štvrtok za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy
stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu

0,099 eur/ m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,066 eur/ m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,199 eur/ m2

d) samostatne stojace garáže

0,265 eur/m2

e) stavby hromadných garáží

0,265 eur/m2

f) stavby hromadných garáží, umiestnené pod zemou

0,265 eur/m2

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 0,331 eur/ m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,660 eur/ m2
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h)

0,199 eur/ m2

2. V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných
stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,03 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia .
§5
Daň z bytov
1. V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane ročnú sadzbu dane z bytov
za byt alebo nebytový priestor v obci Spišský Štvrtok v katastrálnom území obce Spišský Štvrtok
určuje vo výške 0,099 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na miestne podmienky
v obci Spišský Štvrtok správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2.

V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach s ohľadom na miestne podmienky v obci
Spišský Štvrtok správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov nasledujúce
stavby a byty:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických
osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

Článok II.
Daň za psa
§7
1. V súlade s ust. § 25
nasledovne:

a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
3,31 eur za jedného psa a kalendárny rok

Článok III.
Daň za ubytovanie
§8

1. Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach v eurách na
osobu a prenocovanie v obci Spišský Štvrtok takto:
0,06 eura na osobu a prenocovanie.
2. Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci
do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe
číslo 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
3. Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov
v "Knihe ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi a
ktorá musí obsahovať nasledovné údaje :meno a priezvisko ubytovaného, dátum narodenia, trvalý
pobyt, dátum príchodu a odchodu a počet prenocovaní.
4. Platiteľ dane vystaví daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie: sadzba dane za
prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa dane a podpis prijímateľa
za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej pokladne do knihy ubytovaných zapísať
číslo dokladu a dátum.
5. Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovným spôsobom :
 na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tohto nariadenia písomne oznámi správcovi
dane výšku vybratej dane za kalendárny polrok do 10 dní po uplynutí polroka, v ktorom bola
daň vybratá
 do 15 dní po uplynutí polroka, v ktorom bola daň vybratá a odvedie daň:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcovi dane pri platbách do 300 eur
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke Slovensko a.s.,
číslo účtu 3412143001/5600

Článok IV.
Daň za predajné automaty
§9

1. Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane za
predajné automaty:
a) vo výške 50,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru
b) vo výške 100,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru
2. Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu preukaznú evidenciu na účely dane za
predajné automaty, ktorá musí obsahovať:
– obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo , IČO
 výrobné číslo predajného automatu
 druh, typ a názov predajného automatu
 miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania)
 dátum začatia alebo ukončenia prevádzky predajného automatu
 obsah skladby ponúkaného tovaru
3. Správca dane určuje spôsob identifikácie predajných automatov: daňovník je povinný viditeľne

označiť každý predajný automat identifikačnými údajmi s uvedením názvu
prevádzkovateľa, adresy miesta prevádzkovania, identifikačného čísla, výrobného čísla a
dátumom začatia prevádzkovania.

Článok V.
Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 10

1. Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
nasledovne:
a) 663,87 €

za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok

b) 331,93 €

za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok

c) 165,96 €

za jeden mechanický prístroj – šípky, stolný futbal, stolný hokej
a iné mechanické prístroje a kalendárny rok

d) 99,58 €

za jeden automat a iné zariadenie než je uvedené v písmene a) až c)
tohto ustanovenia na zábavné hry a kalendárny rok

2. Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu
obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) názov a miesto prevádzky v ktorej je nevýherný hrací prístroj umiestnený

c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) dátum začatia alebo ukončenia prevádzky nevýherného hracieho prístroja

3. Správca dane určuje spôsob identifikácie predajných automatov: daňovník je povinný viditeľne

označiť každý predajný automat identifikačnými údajmi s uvedením názvu
prevádzkovateľa, adresy miesta prevádzkovania, identifikačného čísla, výrobného čísla a
dátumom začatia prevádzkovania.
ČASŤ DRUHÁ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11

1. Správu miestnych daní vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov
obce.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce.

§ 12
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych daní,
a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Spišský Štvrtok č. 7/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnych daniach na území obce Spišský
Štvrtok a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Spišský
Štvrtok dňa 8. decembra 2014 uznesením číslo 71/2014. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

V Spišskom Štvrtku, dňa 8. decembra 2014

............................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 7/2014

Oznámenie
o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie
Platiteľ
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: .......................................................................................................................
Podľa VZN č. 7/2014 a § 43 zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
oznamujem obci Spišský Štvrtok:
* vznik daňovej povinnosti dane za ubytovanie od .....................................................................
v prevádzke zariadenia ................................................................................................................
adresa zariadenia .........................................................................................................................
* zánik daňovej povinnosti dane za ubytovanie od ....................................................................
v prevádzke zariadenia ................................................................................................................
adresa zariadenia .........................................................................................................................
Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre výpočet dane.

V ....................................... dňa .........................

......................................................
podpis daňovníka

Príloha č. 2 k VZN č. 7/2014

.......................................................................................................................................................
(Názov a adresa platiteľa)

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4
053 14 Spišský Štvrtok

Vec
Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

Platiteľ dane za ubytovanie:
Názov organizácie: .......................................................................................................................
Sídlo organizácie :.........................................................................................................................
IČO: .................................. DIČ: ................................ Rodné číslo: ............................................
týmto na základe VZN Obce Spišský Štvrtok č. 7/2014 o miestnych daniach oznamujem
Obci Spišský Štvrtok
- počet ubytovaných osôb v danom polroku

.............................

- počet prenocovaní

.............................

- výšku vybratej dane za ubytovanie za ....... polrok roku .......... vo výške .................... EUR.

Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre výpočet dane.

V ....................................... dňa ............................

......................................................
podpis daňovníka

