Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany
číslo 120 /2012
o miestnych daniach a o poplatku
Mesto Veľké Kapušany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 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 zmien a doplnkov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o poplatku,
na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v súlade s § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Účelom tohto nariadenia je zavedenie miestnych daní, určenie sadzieb daní,
oslobodenie od dane, vyrubovanie, platenie daní a poplatku s účinnosťou od 01.01.2013.
Článok 1
Druhy miestnych daní
Mesto Veľké Kapušany ukladá
(1) miestne dane
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(2) poplatok, ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Druhá časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 2
Úvodné ustanovenie
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov).

Daň z pozemkov

Správca dane ustanovuje na území mesta Veľké Kapušany hodnotu pozemku, ktorou
sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m².
Článok 3
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemku v m² a hodnoty za 1 m² pozemku uvedenej v prílohe č. 1 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov takto:
0,4175 € za m²
k.ú. Veľké Kapušany: orná pôda
trvalé trávnaté porasty
0,0308 € za m²
(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty pozemku zistenej za 1 m².
Hodnota pozemku sa stanovuje na 0,0926 €/m². Takto určená hodnota sa použije len vtedy,
ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemku v m² a hodnoty za 1 m² pozemku uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov, ktorá sa určuje takto:
a)
b)
c)
d)

2,12
2,12
2,12
21,24

€ za m2
€ za m2
€ za m2
€ za m2

- záhrady
- zastavané plochy a nádvoria
- ostatné plochy
- stavebné pozemky

Článok 4
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov sa určuje takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,40 %,
b) záhrady 0,25 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,25 % ,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,40 %,
e) stavebné pozemky 0,50 %.
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Daň zo stavieb
Článok 5
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej
plochy nasledovne:
a) 0,150 € - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,150 € - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,189 € - za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,457 € - za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov,
e) 5,85 € - za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,526 € - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,189 € - za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
(2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
Článok 6
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj
začatý m² podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,150 € -byty v bytových domoch,
b) 0,762 € - nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú
zárobkovú činnosť.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Článok 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v zmysle § 17 ods. 1
zákona NR SR 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) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 75

3

rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov
starších ako 75 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Článok 8
Vyrubovanie dane
(1) Správca dane z nehnuteľnosti ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 3 eurá nebude
vyrubovať.

Tretia časť
OSTATNÉ MIESTNE DANE
Článok 9
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území Mesta Veľké Kapušany.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(4) Základom dane je počet psov.
(5) Ročná sadzba dane za psa je:
a) 40,00 € ročne za jedného psa, chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou
v bytovom dome, za druhého psa 70,00 € a za ďalších chovaných psov fyzickou
osobou alebo právnickou osobou 100,00 €,
b) 9,00 € ročne za jedného psa, chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou
v rodinnom dome, záhradkárskych chatkách alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na
podnikateľské účely.
(7) Daň za psa sa znižuje :
a) o 50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba staršia ako 75
rokov, ak psa chová v mieste svojho trvalého bydliska,
b) o 50 % z dane za psa chovaného v mestskej časti Veškovce
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Článok 10
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré
obec prenajala podľa osobitného zákona.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(4) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m².
Článok 11
Sadzby dane
(1) Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva
za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý
deň nasledovne:
a) služby a predaj 2,00 € za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného
priestranstva a za každý aj začatý deň,
b) umiestnenie skládok /stavebný materiál, príp. stavebné zariadenie, skládky tuhého
paliva, prípadne iných látok 0,40 € za každý aj začatý m² osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý začatý deň,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,18 € za každý
aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(3) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(4) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí mesto rozhodnutím. Daň je splatná pri
užívaní verejného priestranstva do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(5) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dní, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Článok 12
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis /ďalej len
zariadenie/ na území mesta.
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(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Od dane sú oslobodení:
a) študenti prechodne ubytovaní v ubytovacích zariadeniach mesta Veľké Kapušany,
b) ubytovaní v zariadeniach, ktoré poskytujú zdravotné služby a charitatívne služby,
c) ubytovaní v zariadeniach pre seniorov a domoch sociálnych služieb,
d) osoby, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
e) osoby nad 70 rokov veku.
(4) Základom dane je počet prenocovaní.
(5) Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.
(6) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie
poskytuje.
(7) O vyberaní dane vedie prevádzkovateľ zariadenia evidenciu v „knihe ubytovaných“.
Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ pri nástupe daňovníka do zariadenia v
hotovosti v eurách, o zaplatení dane vyhotoví príjmový pokladničný doklad s
predpísanými náležitosťami.
(8) Mesto podľa oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa vypočíta daň za ubytovanie,
ktorú vyrubí rozhodnutím.
(9) Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Prevádzkovateľ
daň odvedie do pokladne mestského úradu alebo na účet mesta.

Článok 13
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú
cestovné lístky verejnej dopravy.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje na území mesta.
(3) Od dane sú oslobodené:
a) predajné automaty na mlieko umiestnené na verejných priestranstvách,
b) predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej výživy
umiestnené v priestoroch škôl a školských zariadení.
(4) Základom dane je počet predajných automatov.
(5) Sadzba dane je 30,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
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(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Článok 14
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejností (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“) na území mesta.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 20,00 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) 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.
(7) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
b) sídlo prevádzky, kde je predajný automat umiestnený
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) druh nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

Štvrtá časť
Poplatok
Článok 15
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území mesta.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
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stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území mesta 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 mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ tohto
ustanovenia v meste 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 meste zavedený
množstvový zber/.
(4) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
(5) Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. v rámci ohlasovacej
povinnosti do 30 dní ako tieto zmeny nastali.
(6) Zmena osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej domácnosti,
je spojená s novou oznamovacou povinnosťou . Túto zmenu správca dane zohľadní
v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou úmrtia osoby.
(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
(8) Sadzba poplatku:
a) Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ platí poplatok na základe uzatvorenej
zmluvy ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby /§ 79 ods. 1
zák. č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/
nádoba v objeme 110 l: 0,0144 € / 1 liter
nádoba v objeme 1100 l: 0,0126 € / 1 liter
b) Fyzická osoba
0,0493 / € /deň/ osoba
(9) Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, nahlásiť
správcovi dane túto skutočnosť. Zároveň je v tejto lehote povinný nahlásiť skutočnosti
rozhodujúce pre zánik poplatku, ako aj zmenu ohlásených údajov:
a) svoje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
/ďalej len „identifikačné údaje“/. Ak je poplatníkom osoba
podľa odseku 2
písm. b/ alebo c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo /IČO/,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods.
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7 zákona o miestnych daniach,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak
je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje. Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa
§ 83 zákona o miestnych daniach predloží aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.
(10) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(11) Poplatok mesto vyrubí:
a) pre fyzické osoby – rozhodnutím na obdobie jedného kalendárneho roka,
b) pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorí využívajú množstvový
zber.
(12) Mesto veľké Kapušany v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí,
ktorým sa vyrubuje poplatok.
(13) Mesto Veľké Kapušany zníži poplatok o 50% občanovi, ktorý:
a) má trvalý alebo prechodný pobyt na Veškovskej ul.,
b) je prechodne ubytovaný na internáte počas stredoškolského alebo vysokoškolského
štúdia (podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie potvrdenia školy o štúdiu
alebo o ubytovaní ),
c) je prechodne ubytovaný na ubytovni z dôvodu vykonávania práce v turnusoch
(podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie potvrdenia zamestnávateľa
o trvaní pracovného pomeru alebo kópie pracovnej zmluvy, v prípade predloženia
pracovnej zmluvy uzatvorenej pred zdaňovacím obdobím je ju potrebné doložiť
čestným prehlásením o trvaní pracovnej zmluvy),
d) je imobilný (podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie potvrdenia
ošetrujúceho lekára),
e) je dôchodca nad 80 rokov,
f) je držiteľom zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety ( podmienkou na
poskytnutie úľavy je predloženie plakety),
g) je piatym a ďalším členom viacčlennej rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti na
adrese s rovnakým trvalým pobytu.
Pre zníženie poplatku je poplatník povinný skutočnosti uvedené v čl. 15 ods. 13 písm. b),
c), d) a f) písomne dokumentovať mestu do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia
hodnovernými dokladmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že viac ako 90 dní sa
nezdržiaval na území mesta Veľké Kapušany. Ak v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
V prípade, že doklad podľa čl. 15 ods. 13 písm. b), c), a d) nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje
úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
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Správca dane v zmysle tohto nariadenia poskytne poplatníkovi iba jeden druh úľavy (pre
poplatníka najvýhodnejší).
(14) Mesto Veľké Kapušany odpustí poplatok za obdobie, za ktoré si ho poplatník uplatní
z dôvodov:
a)výkonu trestu (podmienkou je predloženie potvrdenia nápravno-výchovného
zariadenia o výkone trestu alebo väzby),
b)dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí. Podmienkou je predloženie dokladu
preukazujúceho danú skutočnosť, ktorým je:
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí – úrad prihlasovania
obyvateľstva, rezidentské povolenie alebo potvrdenie zamestnávateľa
o trvaní pracovného pomeru (v prípade predloženia pracovnej zmluvy
uzatvorenej pred zdaňovacím obdobím je potrebné ju doložiť čestným
prehlásením o trvaní pracovnej zmluvy),
- potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
- sobášny list vrátane dokladu vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou.
Pre odpustenie poplatku je poplatník povinný skutočnosti uvedené v čl. 15 odsek 14
písm. a), b) písomne dokumentovať mestu do 31. mája príslušného zdaňovacieho
obdobia hodnovernými dokladmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že viac ako 90 dní sa
nezdržiaval na území mesta Veľké Kapušany. Ak v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
V prípade, že doklad podľa čl. 15 ods. 14 písm. b), c), a d) nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje
úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Mesto Veľké Kapušany môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa odpustiť lehotu
určenú v čl. 15 ods. 13 a 14.
(15) Mesto Veľké Kapušany vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na
základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu
zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti. Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce;
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( napr. zrušenie trvalého, resp. prechodného
pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie člena rodiny ).
(16) Mesto Veľké Kapušany odpustí poplatok z úradnej moci:
a) občanovi, ktorý sa preukázateľne dlhodobo nezdržiava na trvalom bydlisku vo
Veľkých Kapušanoch, prípadne jeho pobyt je neznámy
b) deťom v detských domovoch alebo nápravných zariadeniach
c) občanovi, ktorý je umiestnený v domove sociálnych služieb
d) novorodencom za rok, v ktorom sa narodili.
(17) Poplatok za komunálne odpady neplatí fyzická osoba – podnikateľ, ktorý podniká na
adrese trvalého pobytu a nezamestnáva ďalšie osoby t.j. samostatne zárobkové činnosti
s výnimkou poskytovania ubytovacích služieb, obchodu, bufetov.
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(18) Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona môžu občania v sociálnej núdzi do 15.
apríla príslušného zdaňovacieho obdobia požiadať o poskytnutie jednorazovej sociálnej
výpomoci na zaplatenie alikvotnej čiastky poplatku.
Žiadosti po prerokovaní Komisiou sociálnou, bytovou a rómskej problematiky
Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch podliehajú schváleniu primátorovi
mesta.

Článok 16

Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z
nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné.
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 a stane sa vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľností alebo dôjde k zmene druhu
alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je povinný podať
čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane v lehote do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia.
(5) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa, k dani
za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej vznikne
alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie
k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo
dňa uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
(6) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie
obdobie jedným rozhodnutím.
(7) A dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2., 3.. a 5. , správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane.
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(8) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 5, správca dane daňovému subjektu
vráti pomernú časť dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie
prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto
daniam alebo niektorej z nich v lehote 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti.
(9) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 582/2004 Z. z. a zák. SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(10) Daň a poplatok mesto vyberá:
a) poštovým peňažným poukazom,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta,
- miestne dane: čísla účtu 19720622/0200 vedený vo VÚB banka, a.s. alebo
10198700/5200 vedený v OTP banka, a.s.
- miestny poplatok za komunálny odpad: číslo účtu 107-19720622/0200 vedený
v pobočke VÚB banka, a.s.
c) v hotovosti do pokladne mestského úradu.
(11) Ak nie je v tomto nariadení ustanovenie inak, postupuje sa v konaní vo veciach
miestnych daní podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
(12) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Veľké Kapušany sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch uznesením č. 190/2012 dňa 13.12.2012.
(13) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Veľké Kapušany číslo 112/2011 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 16. 12. 2011.
(14) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2013.

Veľké Kapušany 14. 12. 2012

Mgr. Peter Petrikán
primátor mesta

Vyvesené po schválení dňa:
Zvesené po schválení dňa:

14.12.2012
..............................
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