Obec Jamník 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, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2,
§ 17 ods.2, 3, 4 a 6, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, § 99g zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov – úplné znenie zákona, (ďalej len „zákon č.
582/2004 Z. z.“) v y d á v a pre územie obce Jamník

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č. 3/2012 zo dňa 12. 12. 2012.
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku na území obce Jamník.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
1/ Obecné zastupiteľstvo obce Jamník podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/ a
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon o miestnych daniach
a poplatku“/, zavádza pre katastrálne územie Jamník, obec Jamník:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
2/ Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“).
3/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b) a poplatku uvedeného
v § 1 ods. 2 je kalendárny rok.

Čl. I.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. je stanovená
takto:
a/ ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov................................................... 0,1739 €/m2
b/ trvalých trávnych porastov.................................................................................0,0338 €/m2

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku v sume 0,100 €/m2.
3/ Hodnota pôdy a pozemkov za 1 m2 podľa § 2 bodu 2 – lesné pozemky sa neberie do úvahy
v prípade, keď daňovník preukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom.
4/Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
a/ záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy .......................... 1,328 €/m2
b/ stavebné pozemky ................................................................................ 13,278 €/m2
§3
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky uvedené v:
1. § 2 ods. 1 písm. a), b) tohto VZN je 0,70% zo základu dane,
2. § 2 ods. 2 tohto VZN je 0,60% zo základu dane,
3. § 2 ods. 4 písm. a), b) tohto VZN je 0,42% zo základu dane.
Čl. II
Daň zo stavieb
§4

Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a/ 0,069 € za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b/ 0,105 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c/ 0,279 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,279 € za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 0,697 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f/ 1,569 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g/ 0,697 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) – f).

2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať / § 10 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z. V znení neskorších
predpisov/.
3/ U viac podlažných stavieb je príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia / § 12 ods.3 zák. č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov/ v sume 0,031 €.
4/ Na zaradenie stavby podľa ods. 1/ písm. a) – g) je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
Čl. III.
Daň z bytov
§5
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z bytov je 0,069 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.
2/ Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru sa stanovuje
na 0,069 € /m2.
Čl. IV.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods.2

zákona)

na:
a) pozemky na ktorých je cintorín.
Čl. V.
DAŇ ZA PSA
§7
Sadzba dane

1/ Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov a kalendárny rok, ktorého vlastníkom
alebo držiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba je 5,000 €.
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§9
Oslobodenie
1/ Správca dane ustanovuje, že na základe písomnej žiadosti
na oslobodenie
obecnému úradu, je od platenia dane oslobodený osamelý dôchodca starší ako 70 rokov.

doručenej

Čl. VI.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
Predmet dane
1/ Podľa tohto ustanovenia dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Takýmito pozemkami sú najmä priľahlé chodníky prejazdných úsekov ciest,
všeobecne prístupné a užívané ulice, cestičky pre chodcov a cyklistov, parkoviská vo vlastníctve obce,
odstavné plochy priľahlé k bytovým domom, nástupné ostrovčeky a nástupištia verejnej autobusovej
dopravy, spevnené rozptylové plochy pred objektmi občianskej vybavenosti, námestia, trhoviská,
plochy verejnej zelene, verejne prístupné športoviská a rekreačné plochy.
Miesta ktoré sú verejnými priestranstvami sú vo vlastníctve obce, označené parcelnými číslami
KN – „E“ č. 75/1, 138/1, 138/2, 310/2, 341/2, 835/2, 1003/2, 1502/2, 1503/2, 1506/2, 1508, 1510/2,
1510/3, 1510/4, 10101/2 katastrálneho územia Jamník, obec Jamník a zapísané na liste vlastníctva
č. 660, vedeným Katastrálnym úradom Žilina, Správa katastra Liptovský Mikuláš
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely, než na ktoré je
verejné priestranstvo určené. Takým užívaním je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia ak sa na jeho umiestnenie na
verejnom priestranstve nevydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska, umiestnenie prenosnej garáže bez základov a ukotvenia.
4/ Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným a montážnym prácam,
najmä stroje, zdvíhacie zariadenia, trubkové lešenia, mobilné zdvíhacie plošiny, kontajnery.
5/ Predajným zariadením je stánok s dočasným stanovišťom a prenosné predajné zariadenie ktorým
sa rozumie predajný stôl, pult, stojan, roznáškový kôš, ložná plocha vozidla a pod.
6/ Skládkou na účely miestnej dane podľa čl. VIII. tohto VZN sa rozumie skládka drobného
stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,
zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave alebo odstraňovaní
stavieb. Skládkou podľa tohto ustanovenia sa rozumie aj krátkodobé sústreďovanie starých
a nepotrebných vecí na verejnom priestranstve.
7/ Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska na účely tohto VZN je vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá právnickej alebo
fyzickej osoby. Trvalým parkovaním je aj súvislé státie starého vozidla, obytného automobilu alebo
obytného prívesu na tom istom mieste.
8/ Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

§ 11
Sadzba dane
1/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného
užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
2/ Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb ( oprava a úprava
vecí)
0,332 €/m2/deň
3/ Sadzba dane za umiestnenie zariadení na poskytovanie jedál, nealkoholických nápojov, piva
a vína určených na priamu konzumáciu na mieste
0,498 €/m2/deň
4/ Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia
0,498 €/m2/deň
5/ Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia jednorázovo 3,319 €
6/ Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých palív a stavebného materiálu, ktorej doba trvania
bude dlhšia ako 24 hodín
0,033 €/m2/deň
7/ Sadzba dane za trvalé parkovanie -

osobného automobilu
dodávkového automobilu
nákladného automobilu

33 €/rok
66 €/rok
99 €/rok

§ 12
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne podať oznámenie obecnému úradu o začatí užívania verejného
priestranstva. Oznámenie je povinný podať pred začatím užívania, najneskôr však v deň začatia
užívania. V oznámení uvedie meno, priezvisko / obchodné meno/ trvalé bydlisko/ sídlo firmy/ , účel
užívania, rozsah a dobu trvania užívania verejného priestranstva.
2/ Daňovník je povinný oznámiť obecnému úradu, že užívanie verejného priestranstva skončilo a že
verejné priestranstvo bolo dané do pôvodného stavu. Daňovník je povinný v lehote 5 dní, ohlásiť
obecnému úradu každú zmenu týkajúcu sa užívania verejného priestranstva.
3/ Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Čl. IX.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 13
Sadzba dane
Sadzba dane za jednu osobu sa stanovuje vo výške 0,664 € za jedno prenocovanie.

§ 14
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Ubytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť obecnému úradu termín začatia poskytovania
ubytovacích služieb.

2/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Daň za
ubytovanie vyberá prevádzkovateľ zariadenia pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti
v eurách. Dokladom o zaplatení dane je príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami,
vystavený prevádzkovateľom zariadenia.
3/ Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných
v ubytovacom zariadení / „kniha ubytovaných“ /. Evidencia obsahuje: meno a priezvisko
ubytovaného, adresa bydliska, dátum narodenia, dátum príchodu a dátum odchodu, počet prenocovaní
a podpis ubytovaného.
4/ Základom pre výpočet dane je počet prenocovaní.
5/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Daň je splatná bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dňa prvého mesiaca ktorý nasleduje po poslednom
dni štvrťroka ( do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.). Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu
alebo prevodom na bankový účet obce. Dokladom o zaplatení dane je príjmový pokladničný doklad
vystavený zamestnancom správcu dane alebo výpis z príslušného bankového účtu.
§ 15
Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodení:
a) nevidomé osoby, občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
b) deti do 10 rokov veku,
c) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa na území obce, jeho
manželka
( manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel ( manželka) týchto
osôb a ich deti,
d) študenti prechodne ubytovaní v študentských domovoch a domovoch mládeže.
Čl. X.

POPLATOK
§ 16
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce Jamník.

§ 17
Poplatník
1/ poplatok platí:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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 iní účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha / ďalej len nehnuteľnosť/.
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie.
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
2/ Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a/ v obci trvalý alebo prechodný pobyt poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu / to neplatí ak je v
obci zavedený množstvový zber/. Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá
zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
3/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ 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.
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec ďalej len ,,platiteľ”/.
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník.
c/ ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a), plnenie povinnosti
poplatníka môže za nich prevziať jeden z nich.
§ 18
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
1/ 0,033 € za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre právnické
osoby a podnikateľov, ktorí požiadali o množstvový zber.
2/ 9,000 € za osobu a kalendárny rok pre fyzické osoby ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt / § 77 ods.2 písm. a/ zákona/,
3/ 9,000 € rok pre rodinné domy a chalupy využívané na rekreačné účely.

§ 19
Určenie poplatku
1/ Dĺžka obdobia na ktoré sa poplatok určuje, je kalendárny rok.
2/ Poplatok podľa § 21 ods. 1 tohto VZN sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov. Poplatok je určený pre právnické osoby a podnikateľov.
3/ Poplatok podľa § 21 ods. 2
kalendárnych dní v určenom období.

tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu

§ 20
Oznamovacia povinnosť
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko a titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu ( ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 17 ods.3 písm. c)
tohto VZN aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa
§ 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) tohto VZN, názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 22 predložiť aj doklady
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2/ Povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo
dňa, keď tieto nastali.
§ 21
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1/ Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Obec môže určiť
platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí,
ktorým sa vyrubuje poplatok.
2/ Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3/ Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo 2.
§ 22
Zníženie poplatku
1/ Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré
obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce.

2/ Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži
a/ ak sa v určenom období on alebo rodinný príslušník s trvalým pobytom, alebo ak je vlastníkom
nehnuteľnosti dlhodobo zdržiava v zahraničí,
b/ dlhodobo hospitalizovaný / 90 dní po sebe nasledujúcich/,
c/ navštevuje školu mimo svojho trvalého alebo prechodného bydliska / potvrdenie o ubytovaní/,
3/ Zníženie podľa písm. a/, b/, c/, je potrebné uplatniť a preukázať originálom príslušného dokladu
/ pracovné povolenie, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní, doklad o prechodnom
pobyte/ do 30 dní odo dňa vzniku nároku poukazujúceho na zníženie, najneskôr do 31.12. bežného
roku.
4/ Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 23
Spoločné ustanovenia
1/ Miestnu daň podľa § 1 ods.1 písm. a), b), možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť
oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 1 ods. 2
sa určia alebo môžu zmeniť sadzby, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
a podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri
znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 23a
Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa
1/ Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa je daňovník povinný podať do 31.januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od
dane podľa tohto VZN.
2/ Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
§ 23b
Vyrubenie dane z nehnuteľností a dane za psa
1/ Daň z nehnuteľností a daň za psa
vyrubuje obec každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 a 3,
neustanovujú inak.
2/ Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane
vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3/ Ak správca dane nevyrubil daň za psa podľa odseku 1 alebo odseku 2 a v priebehu
zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť
dane do zániku daňovej povinnosti.

4/ Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi,
ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov,
ktorý podal príslušné priznanie.
5/ Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku,
ktorá bola odvolaním napadnutá, právoplatnosť ostatných výrokov nie je dotknutá.
6/ Správca dane určuje, že daň do sumy troch EUR nebude vyrubovať.
§ 23c
Splatnosť a platenie dane v splátkach
1/ Vyrubená daň z nehnuteľností a daň za psa
právoplatnosti rozhodnutia.

sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia

2/ Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností a dane za psa v splátkach. Splátky dane
sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
§ 23d
Vrátenie pomernej časti dane
Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností a dane za psa za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa
zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k tejto dani v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Čl. XI.
ÚČINNOSŤ
1/ Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa 27.11.2012.
2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2012.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené dňa 14.12.2012.
4/ Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.
5/ Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 zo dňa
13.12.2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jamník.

Ing. Dušan Španko
starosta

Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti
daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva.

Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
.......................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................

Podľa § 34 zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem obci Jamník:
* vznik daňovej povinnosti dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
..........................................., o výmere ......................, na parcele č. ....................., lokalita....................
Doba umiestnenia od .................... do................

* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa .......................

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

V ................................ dňa ...............
...........................................
podpis daňovníka

( * nehodiace sa prečiarknuť )

__________________________________________________________________________________
/Názov a adresa platiteľa/

Obec Jamník
Jamník č. 192
033 01 Liptovský Hrádok

VEC: Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

Platiteľ dane za ubytovanie:
Meno, priezvisko, titul/Názov organizácie: ...........................................................................................
Adresa/Sídlo organizácie: ......................................................................................................................
IČO: .................................... DIČ: ................................ Rodné číslo: ................................
týmto na základe VZN Obce Jamník č. 3/2012 o miestnych daniach oznamujem Obci Jamník výšku
vybratej dane za ubytovanie za:
........... štvrťrok 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

( * nehodiace sa prečiarknuť )

