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Obecné zastupiteľstvo obce Šútovce v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) s použitím ust. § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona o
obecnom zriadení, v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach v platnom znení (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), s použitím niektorých
ustanovení zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) sa u z n i e s l o na tomto
všeobecne záväznom nariadení.

I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a
vyberania miestnych daní na území obce Šútovce.
§ 2
Druhy miestnych daní
Obec Šútovce ukladá na svojom území:
1. miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň z užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje

II. časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§3
Základ dane

Základ dane
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) sa určuje hodnota pôdy
pre katastrálne územie Dolné Šútovce a samostatne pre katastrálne územie Horné Šútovce,
ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
Katastrálne územie Dolné Šútovce podľa prílohy č.1 a 2 zákona:
•
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
= 0,2137 €/m2

trvalé trávne porasty
•
lesné pozemky §7 ods. 5 zák.
•
záhrady
•
zastavané plochy a nádvoria
•
stavebné pozemky
•
ostatné plochy
Katastrálne územie Horné Šútovce podľa prílohy č.1 a 2 zákona:
•
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
•
trvalé trávne porasty
•
lesné pozemky §7 ods. 5 zák.
•
záhrady
•
zastavané plochy a nádvoria
•
stavebné pozemky
•
ostatné plochy
•

= 0.0242 €/m2
= 0,0800 €/m2
= 1,33 €/m2
= 1.33 €
= 13.28 €
= 1.33 €
=
=
=
=
=
=
=

0,1384 €/m2
0,0258 €/m2
0,0800 €/m2
1,33 €/m2
1,33 €
13,28 €
1,33 €

§3
Sadzba dane
Ročná sadzba dane sa určuje podľa nasledovného členenia pre jednotlivé katastrálne územia
a pre jednotlivé druhy pozemkov:
Katastrálne územie Dolné Šútovce:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) trvalé trávne porasty
c/ záhrady
d) lesné pozemky
e) rybníky s chovom rýb a ostatné vodné plochy
f/ zastavané plochy a nádvoria
g/ stavebné pozemky
h/ ostatné plochy
Katastrálne územie Horné Šútovce:
a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a1) orná pôda v spravidla v zastavenej časti podľa súpisu
parciel č. 1 (§17 ods.7 zákona )
b) trvalé trávne porasty
b1) trvalé trávnaté porasty podľa súpisu parciel č.2
(§17 ods.7 zákona )
c)
záhrady
d) lesné pozemky
e)
rybníky s chovom rýb a ostatné vodné plochy
g) zastavané plochy a nádvoria
h) stavebné pozemky
i)
ostatné plochy

=
=
=
=
=
=
=
=

0,60%
1,70%
0,50%
0,45%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

= 0,75%
= 2,60%
= 1,55%
=
=
=
=
=
=
=

5,15%
0,50%
0,45%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

(2) Správca dane určuje v jednotlivej
sa nachádza na parcelách č.

časti obce k.ú Horné Šútovce ktorej územie

75,,267/2,, 275/1/2,,316/1/1,, 319/1,,319/2,,320,,322,,323/1,, 323/2,,326,,,327,,,329,,,330/1,,,
330/2,,,
331/2,,,336,,,337,,,338,,,340,,,341,,,344,,,345,,,346,,,347,,,348,,,349/1,,,349/2,,,349/3,,,350,,,3
51,,,352,,353,,,354,,,355,,,356,,,423/1,,,424/1,,,426/2,,,429/1,,,429/2,,,430/1,,,432,,,433/1,,,434
/1,,,434/2/1,,,434/3/1,,,,435/1,,,436/1,,,436/2,,,438/1,,,439,,,441/1,,,444/1,,,444/2,,,444/3/1,,,44
4/4,,,449/1,,,450/1,,,451/1,,,452/1,,,453,,,455/1,,,459/1,,,460/1,,,461/1,,,462/1,,,463/1,,,463/2,,,
464/1,,,465/1,,,466/1,,,467/1,,,468,,,469/1,,,469/5,,,470/1,,,
472,,,749/1,,,749/4,,,750/1,,,750/5,,,752/1,,,752/2,,,752/8,,,752/9,,,752/17,,,758/1,,,,758/2,,,75
8/3,,,758/6,,,766/2,,,767,,,768,,,769/1,,,770/1/1,,,771,,,772/1/1,,,772/2,,,773/1/1,,,773/2,,,774/1
,,,774/2,,,,774/5,,,,774/6,,,775/0/2,,,776/1/1,,,777/1,778/1,,,778/2,,,779/1,,,779/3,,,781,,,782/1,,
,782/3,,,782/4,,,783/1,,,784/1,,,785,,,786,,,787,,,788,,,789,,,790/1,,,791/1,,,791/2,,,791/3,,,792/
1,,,792/2,,,793/3/1,,,793/4/1,,,794/1,,,794/2,,,794/3,,,794/4,,,835/4,,,835/5/2,,,841/2,,,
841/5,,,841/7,,,841/8,,,1192,,,1194,,,1221/1,,, 1221/2,,, 1221/4,,, 1221/6,,, 1221/7,,,1221/8,,,
1223/2,,,1224/2,,, 1229,,,75,,,267/2,,, 275/1/2,,,316/1/1,,,319/1,,,319/2,,,320,,,322,,,323/1,,,
323/2,,,,326,,,327,,,,329,,,330/1,,,330/2,,,331/2,,,336,,,337,,,338,,,340,,,341,,,344,,,345,,,346,,,
347,,,348,,,349/1,,,349/2,,,758/2,,,758/3,,,,758/6,,,766/2,,,767,,,768,,,769/1,,,770/1/1,,,771,,,77
2/1/1,,,,772/2,,,773/1/1,,,773/2,,,774/1,,,774/2,,,774/5,,,774/6,,,775/0/2,,,776/1/1,,,777/1,,,778/
1,,,778/2,,,779/1,,,779/3,,,,781,,,782/1,,,782/3,,,782/4,,,783/1,,,784/1,,,785,,,786,,,787,,,788,,,7
89,,,790/1,,,791/1,,,791/2,,,791/3,,,792/1,,,792/2,,,793/3/1,,,,793/4/1,,,,794/1,,,794/2,,,794/3,,,,
794/4,,835/4,,,,835/5/2,,,841/2,,,841/5,,,841/7,,,,841/8,,,1192,,,1194,,,,1221/1,,,,1221/2,,,1221/
4,,,1221/6,,,,1221/7,,,,1221/8,,,1223/2,,,1224/2,,,1229

ročnú sadzbu dane z pozemkov za
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady 2,60 %,
b) trvale trávnaté porasty

5,15 %
DAŇ ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane

(1) Na účely tohto VZN správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 2 ročné sadzby dane pre
jednotlivé druhy stavieb za každý i začatý m2 zastavanej plochy :
• 0,050 €/m2 0,075 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu

pre hlavnú stavbu.
.
2
2
• 0,034 €/m 0,050 €/m za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu.
• 0.332 €/m2 0,50 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na

individuálnu rekreáciu
• 0,133 €/m2 0,20 €/m2 za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných
garáží.
• 0,166 €/m2 0,25 €/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu a stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu.
• 1,328 €/m2 1,50 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
• 0,099 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
K základnej sadzbe podľa odseku 1, sa určuje príplatok ktorým sa zvyšuje sadzba pri
viacpodlažných stavbách o 0,034 €/m2 za každé ďalšie podlažie.
•

DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území obce Šútovce je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,087 €/m2 0,075 €/m2 za byt
b) 0,215 €/m2 0,30 €/m2 za nebytový priestor
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane oslobodenie od dane a zníženie dane neustanovuje.

III. časť
DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) v rodinných domoch, chovateľských osadách, záhradách, v areáloch firiem a pod . 5 eur,
2. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

IV. časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§9
Verejné priestranstvá
Obec ustanovuje, že pre účely dane za užívanie verejného priestranstva sú v obci
verejnými priestranstvami verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
§ 10
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane pred začiatkom užívania verejného priestranstva.
§ 11
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň 0,20 €/m2
§ 12
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve
bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
2. Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na
ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie alebo sa verejné priestranstvo užíva na základe nájomnej zmluvy.
3. Daň sa neplatí za skládky tuhého paliva a ostatných druhov materiálu, pokiaľ budú
umiestené na verejnom priestranstve do 48hodín.
4. Daň sa neplatí za uskutočnenie rozkopávky za účelom odstránenia havarijného stavu.

V. časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 13
Sadzba dane
1. Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 0,50 eur.

§ 14
Oznamovacia povinnosť
1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehote do 30 dní od
začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa stáva platiteľom dane z
ubytovania (ďalej len „platiteľ dane“) a uviesť:
– identifikačné údaje (meno , priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje ),
– údaje o ubytovacom zariadení ( adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia
ubytovacieho zariadenia, ubytovacia kapacita ).
2. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo
ukončenie poskytovania prechodného odplatného ubytovania.
§ 15
Platenie dane
1. Daň je splatná do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom platiteľ dane poskytoval
ubytovacie
služby, v hotovosti do pokladne obecného úradu, prípadne na bankový účet obce. Platiteľ
dane je povinný v lehote splatnosti dane predložiť obci ku kontrole evidenciu podľa
odseku 2 a vyúčtovanie vybratej dane za ubytovanie na tlačive, ktoré určí obec.
2. Platiteľ dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) je pre účely tejto dane
povinný viesť pravdivú a preukaznú evidenciu všetkých ubytovaných osôb (daňovníkov)
v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „ kniha ubytovaných osôb“), v ktorej
uvedie základné údaje o daňovníkovi, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu,
deň príchodu, deň odchodu, dôvod oslobodenia od dane podľa § 16. Platiteľ dane je
povinný viesť samostatnú knihu ubytovaných za každé ubytovacie zariadenie.
3. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
vyznačí daňovníka, prípadne počet ďalších osôb s ním ubytovaných, dátum odkedy a
dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytované a výšku zaplatenej dane.
§ 16
Oslobodenie a zníženie dane
Daň neplatí:
– nevidomá osoba, bezvládna
osoba a držiteľ preukazu
ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia

ZŤP/S

(zdravotne

VI. časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 17
Sadzba dane
Sadzba dane je: ,
a) Daň sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len predajné automaty), ktoré
vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom
dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
b) za jeden predajný automat vydávajúci ochranné zdravotné pomôcky za každý aj
začatý kalendárny rok 33 eur ročne
c) za ostatné predajné automaty za každý aj začatý kalendárny rok 99 eur ročne.
§ 18
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku.
2. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení je daňovník povinný písomne
oznámiť obci v lehote 10 dní. Ak sa jedná o zmenu umiestnenia automatu, túto
skutočnosť je daňovník povinný oznámiť obci najneskôr v deň uskutočnenia zmeny.
3. Daňovník v oznámení uvedie:
- plné obchodné meno, IČO, miesto podnikania,
- výrobné číslo a druh automatu
- adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza
- telefonický a emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu
- deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania automatu.
4. Daňovník automat viditeľne označí svojim obchodným menom a kontaktným
telefónnym číslom.

VII. časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 19
Sadzba dane
Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok 100 eur.

§ 20
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení je daňovník povinný písomne
oznámiť obci v lehote 10 dní. Ak sa jedná o zmenu umiestnenia automatu, túto
skutočnosť je daňovník povinný oznámiť obci najneskôr v deň uskutočnenia zmeny.
3. Daňovník v oznámení uvedie:
- plné obchodné meno, IČO, miesto podnikania,
- výrobné číslo a druh prístroja
- adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa prístroj nachádza
- telefonický prípadne emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu
- deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania automatu.
4. Daňovník automat viditeľne označí svojim obchodným menom a kontaktným
telefónnym číslom.
VIII časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Vyrubovanie dane
1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubí obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
2. Správca dane nebude vyrubovať daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty
a daň za nevýherné hracie prístroje ak úhrnná suma dane nedosiahne výšku 1,65 eurá.

§ 22
Konanie
1. V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Vo veciach neupravených v tomto VZN sa postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach platnom znení.

§ 23
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. .4/2017 o miestnych v obci na území obce Šútovce zo dňa 16.12.2015.
2. Toto VZN obce bolo schválené uznesením č ............obecného zastupiteľstva obce
Šútovce zo dňa 12.12.2017

§ 24
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť : 01.01.2017

Bc.

Miroslav Rajčo v. r.
starosta obce

