VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady
č. 115

Mesto Moldava nad Bodvou v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle 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“) vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Druhy miestnych daní
Mesto Moldava nad Bodvou s použitím § 2 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“) ukladá s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto 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.

Článok 2
Miestny poplatok
Mesto Moldava nad Bodvou týmto VZN ukladá na území mesta poplatok za komunálne
odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady („ďalej len poplatok“).
Článok 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
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predpisov uvedených v článku 1 písm. a, b, e, f je kalendárny rok, v poplatku uvedeného v čl.
2 je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 – 6 neustanovujú inak.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 4
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti 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
Článok 5
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak nie je ustanovené inak, je:
 vlastník pozemku,
 správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve mesta, 3) alebo
správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri
nehnuteľností (ďalej len "kataster").
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie
náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do
vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak
 nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je
zapísaný v katastri,
 má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja
manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
Článok 6
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej 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 zmien a doplnkov. Hodnota pôdy je stanovená nasledovne:
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Katastrálne územie
Moldava nad Bodvou
Budulov

Hodnota pôdy v eur za m²
orná pôda, chmeľnice,
trvalé trávnaté porasty
vinice, ovocné sady
0,1287
0,0315
0,4590
0,1228

(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
určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku určenej správcom dane,
v zmysle § 7 ods. 5 zákona, a to vo výške 0,16 eur za m².
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za l m² uvedenej v prílohe č. 2 „zákona“ pre všetky
katastrálne územia nasledovne:
Hodnota pozemku v eur za m²
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
Stavebné pozemky

2,65
2,65
2,65
26,55

(4) Základom dane z pozemkov na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb ( ďalej len „predajný stánok“), je
hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo
predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné
pozemky.
Článok 7
Sadzba dane
(1) Upravená ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 8 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov je vo výške:
1,00 %
za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v Moldave
0,35 %
za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v Budulove
0,50 %
za trvalé trávne porasty v Moldave
0,35 %
za trvalé trávne porasty v Budulove
1,00 %
za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,80 %
za záhrady
0,90 %
za zastavané plochy a nádvoria
1,20 %
za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,70%
za stavebné pozemky
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DAŇ ZO STAVIEB
Článok 8
Daňovník
(1)




Daňovníkom dane zo stavieb je:
vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
správca stavby vo vlastníctve obce,
alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len "vlastník
stavby").
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja
manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
Článok 9
Predmet a základ dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Moldava nad Bodvou v tomto
členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
(1) Základom dane zo stavieb v zmysle § 11 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov je
výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti
stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej
konštrukcie stavby.
(2) Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera
zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni
najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
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Čl. 10
Sadzba dane
(1) Upravená ročná sadzba dane zo stavieb v zmysle § 12 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých druhov stavieb je stanovená nasledovne:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

eur/1 m2 Druh stavby
0,220 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
0,300 na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
0,265 chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,796 samostatne stojace garáže
0,796 stavby hromadných garáží
0,796 stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
1,900 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu
2,000 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
0,800 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

(2) V zmysle § 12 ods. 3 zákona upravená ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách o príplatok 0,099 eur za každý aj začatý m² zastavanej plochy
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Podlažie stavby je časť
vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že
stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely tohto VZN považuje časť stavby
vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou. Nadzemné podlažie je každé podlažie,
ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0, 80 m pod najvyšším bodom
priľahlého terénu v pásme širokom 5, 00 m po obvode stavby.
DAŇ Z BYTOV
Článok 11
Základ dane
(1) Základom dane z bytov v zmysle § 15 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Článok 12
Sadzba dane
(1) Upravená ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16, ods. 1, 2 zákona je stanovená
nasledovne:
eur/1m²
0,240
za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu
0,662
nebytový priestor určený na garážovanie
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0,829

za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 13
Oslobodenia od dane a zníženie dane

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (podľa ust.§ 17
ods.2 zákona) na:
 pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje,
 pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou neslúžiace na podnikateľské
účely,
 pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov: stavby, byty a nebytové
priestory vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.
(3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov
podľa ust. § 17 ods. 3 zákona takto:
 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto
zákona vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 40 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.
(4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb (podľa ust. § 17 ods. 3
zákona) takto:
 30 % z daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na podnikanie
Článok 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie dane
(1) Vznik a zánik daňovej povinnosti je upravený v § 18 zákona.
(2) Ročná daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Ak ročná daň z nehnuteľností vyrubenej fyzickej osobe presahuje 60 €
právnickej osobe 900 €, daňovník, ktorý nemá nedoplatky za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie, môže daň splatiť v dvoch rovnakých splátkach.
(3) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 5 eur nebude vyrubovať ani vyberať.
(4) Daňovník je povinný podľa § 99a zákona podať daňové priznanie k dani za nehnuteľnosti
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť.
(5) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra
6

zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.
(6) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V
prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia
príklepu súdom.
(7) Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí
nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
TRETIA ČASŤ
Daň za psa
Článok 15
Predmet a základ dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
 pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 pes umiestnený v útulku zvierat,
 pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(3) Základom dane je počet psov.
Článok 16
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je a) vlastníkom psa alebo b)
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok 17
Sadzba dane a daňová povinnosť
(1) Správca dane určuje sadzbu dane za psa 34,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
(2) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa §22 ods.1, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
(3) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník
je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Po
zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému)
evidenčnú známku. Pri odcudzení, strate alebo zničení evidenčnej známky sa na základe
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(4)

(5)
(6)
(7)

žiadosti o vydanie novej evidenčnej známky pre psa vydá za poplatok 1,65 eurá nová
evidenčná známka.
Ročná sadzba dane za psa určená v čl. 17 sa znižuje o :
 55 % za psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch
na území mesta.
 50 % za psa chovaného občanom starším ako 70 rokov;
 20 % za psa sterilizovaného;
 100% z daňovej povinnosti u psov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím po predložení preukazu ZŤP.
 Daň za psa sa neplatí za psa, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je osoba s preukazom
ZŤP/S a ZŤP žijúca osamotene a služobného psa. Za služobného psa sa pre účely tohto
VZN považuje pes držaný u policajného zboru, mestskej polícii, ozbrojenej ochrany
železníc, colnici, požiarnej ochrany, polícii resp. správcov mestského majetku v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou.
Pri súbehu zníženia dane podľa tohto odseku sa uplatní zníženie dane len podľa 1
písmena.
Správca dane zníži daň k 1 dňu nasledujúceho mesiaca po uplatnení nároku na zníženie
dane u daňovníka, ktorý spĺňa podmienky pre zníženie dane.
Zníženie u dani za psa sa poskytuje u psa sterilizovaného na základe žiadosti daňovníka
a dokladu o sterilizovaní psa.
Daňovník je povinný podľa § 99a „zákona“ podať daňové priznanie k dani za psa
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok 18
Predmet a základ dane

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
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.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným
užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s
odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Článok 19
Verejné priestranstvo

(1)

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta, najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská,
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(2)

mestská zeleň a pod. Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti
prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo
hospodárenia.
Verejným priestranstvom sú v meste Moldava nad Bodvou najmä nasledujúce ulice
a parcely

ulica
Bartalosova
Budulovská
Nám. Budovateľov
Mestská časť Budulov
ČSA
Debraďská
Duk. hrdinov
Fábryho
Hlavná
Horská
Hviezdoslavova
J. Kráľa
Jesenského
Jiskrova
Jókaiho
Kalvínska
Komenského
Kováčska
Košická
Krátka
Lesná
Letná
Nám. Ľ. Štúra
Nám. Mieru
Mlynská
Nová
Obchodná
Obrancov Mieru
Okružná
Oslobodenia
Podhorská
Poľovnícka
Povstania čes. ľudu
Rožňavská
Severná

Čísla parciel
1154/1, 1176/1, 1199, 1358
2798, 2799, 2800 „E“, 617/2 „E“
1161, 1156, 1159/1, 1160, 1162,
116/1, 116/2, 119, 105/2, 120, 249/1, 386/1, 387/1, 389,
402/2, 402/4
1165, 1225, 1242, 1243, 1244, 1349, 1160, 1 351/1, 1353,
1161, 1168, 1206, 1207, 1354,
1087/2, 1087/1,
200/5, 198/3
1894/5
1094/1- 3, 123/5,123/6, 335/2,1093, 1094/4, 2789/1 „E“
1771, 1772, 1798/1, 1791, 1793, 1802, 1811/1, 1819, 1848,
1849, 1867/1,
1106, 1105, 1129, 187/2 „E“, 2798 „E“,
1085, 1086/1, 1088
742/1
1111
1361
1107
1867/1
1089
1129
1174, 1358,
1927/1
1090
1020/2
1020/104, 1020/2,
714, 609/3 „E“, 1108,
1097/2, 1097/11, 1097/44, 1097/12
1855/1
1967/7
1100
1231, 1228/1,
1483/1 „E“, 1482/2 „E“
1098
1894/5
1234, 1241, 1236, 1239, 1228/1, 1128
1020/2, 1020/101, 1020/102, 1020/161
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SNP
Sv. Ladislava
Školská
Tehelná
Viničná
Vodná
Záhradná
Žižkova

1502, 1561/2, 1867/1
1894/5
1097/3, 1222/2, 833/3, 1110, 1114, 1220, 1221
654/4, 1104/1
1566, 1567, 1561/2,
566, 567, 568, 569, 1096/1, 1102/1
1125/1, 1125/2, 1091, 1109, 2789/5 „E“
1362
Článok 20
Sadzba dane a daňová povinnosť

(1) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje mesto v eurách za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
(2) Sadzba dane určená týmto VZN v zmysle § 33 „zákona“ sa stanovuje nasledovne:

a.)

sadzba
3,00 € 1m2/deň
15,00 € 1m2/7dní

Predaj tovaru a občerstvenia fyzickými osobami
a právnickými osobami oprávnenými na podnikanie
Predaj poľnohospodárskych produktov a kvetov. Fyzické
osoby predávajúce rastlinné produkty z vlastnej
pestovateľskej činnosti alebo lesné plody.

b.)

1,00 €
5,00 €

1m2/deň
1m2/7 dní

c)

3,00 €
(SHR)
5,00 €

1 stôl/ 1 deň

Pri použití tejto sadzby sa nepoužije sadzba pod
písmenom a) a b)

d)

5,00 €

1m2/mesiac

Vlastné predajné stánky v iných častiach mesta

e)
f)
g)

0,25 €

1 m2/deň

35,- € denne
25,00 € mesačne

Umiestnenie stavebného zariadenia a priestorov pre
stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch
a inžinierskych sieťach, prevádzkových výkopov,
zabezpečovacích zariadení pri padaní omietky
lunaparky, kolotoče, videoherne, strelnice, cirkusy +
náklady na elektrinu a vodu ( 15 € denne )
novinové stánky o výmere 6 m2

Pre trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na verejnom priestranstve sa
určujú nasledovné sadzby.
h)

50,00 €

OA/mesiac

i)
j)
k)

30,00 €
7,00 €
0,00 €

OA/mesiac
OA/mesiac
OA/Mesiac

fyzickými osobami a právnickými osobami
oprávnenými na podnikanie
občania
občan ZŤP
občan ZŤP - vozíčkar
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(3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva ( § 34 zákona )
(4) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Mesto vyrubí daň
rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná 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 dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(6) Od dane sú oslobodení užívatelia verejného priestranstva ktorí :
 organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu alebo spoločenskú akciu bez
vstupného,
alebo
akciu,
ktorej
celý
výťažok
je
určený
na
charitatívne a verejnoprospešné účely,
 užívajú verejné priestranstvo na účely propagácie aktivít podporujúcich ochranu a
tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu
ľudských práv, podporu zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných cieľov.
(7) Určenie dane podľa pomôcok:
 mesto písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku
daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako
osem dní. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, mesto
zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Mesto oznámi daňovníkovi určenie dane
podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v
oznámení. Na postup mesta pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis
(§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov).
PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie
Článok 21
Predmet a základ dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je
hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom,
ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická
ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp,
táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej
na viaceré účely.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 22
Sadzba dane a daňová povinnosť
(1) Sadzba dane je 1,00 € na osobu za jedno prenocovanie.
(2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
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(3) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
prechodné ubytovanie, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi
dane:
 vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho
zariadenia
 zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia ubytovacieho zariadenia.
(4) Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta
Moldava nad Bodvou evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej
forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať minimálne
tieto základné údaje o daňovníkovi:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
b) deň príchodu a deň odchodu.
(5) Platiteľ dane je povinný do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka predložiť
správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb
a o počte prenocovaní a o výške dane za predchádzajúci štvrťrok za každé ubytovacie
zariadenie na území mesta Moldava nad Bodvou na samostatnom tlačive.
(6) Vyplnené oznámenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný
predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie
neposkytoval.
(7) Platiteľ dane je povinný do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka odviesť vybranú
daň bez vyrubenia na účet správcu dane, a to bankovým prevodom alebo v hotovosti
( pri platbách do 300 € ) do pokladne Mestského úradu na ul. Bartalosovej 16.
(8) Od dane sú oslobodení:
 držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom;
 deti do 15 rokov;
 študenti prechodne ubytovaní v študentských domovoch a školských internátoch,
 ubytovaní v zariadeniach, ktoré vykonávajú sociálne služby, zdravotné
služby, charitatívne činnosti.
ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty
Článok 23
Predmet a základ dane
(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.
(2) Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet predajných automatov.
Článok 24
Sadzba dane a daňová povinnosť
(1) Sadzba dane za predajné automaty, ktoré vydávajú aspoň jeden alkoholický nápoj alebo
aspoň jeden tabakový výrobok, je 160,- € za 1 predajný automat a kalendárny rok.
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Sadzba dane za ostatné predajné automaty je 80,- € za 1 predajný automat a kalendárny
rok.
(2) Daňovník je povinný podľa § 99a „zákona“ podať daňové priznanie k dani za predajné
automaty správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť. Prevádzkovateľ predajného automatu na umiestnenie
predajného automatu potrebuje súhlas mesta.
(3) Obec vyrubí daň za predajné automaty každoročne. Splatnosť tejto dane je do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Článok 25
Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane
(1) Daňovník je povinný viesť evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo, IČO právnickej osoby,
ktorá predajný automat prevádzkuje, výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto a dátum
začatia prevádzkovania predajného automatu.
(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov umiestnených na území mesta.
(3) Od dane sú oslobodení prevádzkovatelia predajných automatov :
 na lístky hromadnej dopravy,
 na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
SIEDMA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
Článok 26
Predmet a základ dane
(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 verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie
prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
 elektronické prístroje na počítačové hry,
 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.
Článok 27
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
 66,- €
elektronické prístroje a iné zariadenia na zábavné hry
 100,- €
bowling /jedna dráha/
(2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie podľa §99a zákona k dani za nevýherné hracie
prístroje správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť.
(3) Obec vyrubí daň za nevýherné hracie prístroje každoročne. Splatnosť tejto dane je do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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Článok 28
Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane
(1) Daňovník je povinný viesť evidenciu, ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo, IČO právnickej osoby,
ktorá prevádzkuje nevýherné hracie prístroje, výrobné číslo, evidenčné číslo, miesto
a dátum začatia prevádzkovania.
(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
nevýherných hracích prístrojov umiestnených na území mesta.
(3) Od dane za nevýherné hracie prístroje sú oslobodené prístroje vo verejných zariadeniach,
ktorými sa návštevník môže pripojiť na internet a môže na nich pracovať, posielať maily
a pod.
OSMA ČASŤ
Poplatok
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Článok 29
Vyberanie poplatku a poplatková povinnosť
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
 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 iný 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"),
 právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
(2) Ak má osoba v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba 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. Ak má osoba trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je) 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.
To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta.
(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom:
 užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
 je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
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 užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
 v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:
 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,
 správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len
"platiteľ").
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
(6) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť mestu.
(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti. Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu
komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť a to do 30 dní, právnické osoby
a podnikajúce fyzické osoby za každú prevádzkareň na území mesta
(8) Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu, ktorá je
oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel
ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania a súčasne splní zákonné podmienky
stanovené v § 39 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré znejú : právnická osoba alebo
podnikateľ preukáže, že:

množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
(9) Poplatok v prípade množstvového zberu sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
(10)V prípade, že právnická osoba alebo podnikateľ požiada o množstvový zber, a nedôjde
k podpísaniu dohody z dôvodu nepreukázania stanovených podmienok, správca poplatku
mu vyrubí poplatok rozhodnutím. Povinnosť poplatníka podľa čl. 18 ods. 6 v prípade
neuzatvorenia dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO nie je
týmto ustanovením dotknutá.
(11)V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku správca
poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov a je oprávnený zistiť základ
poplatku a určiť poplatok podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii, alebo ktoré si sám
zaobstará a to i bez súčinnosti s poplatníkom.
Článok 30
Určenie poplatku a sadzba poplatku
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(1) Poplatok pre:
 fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi ( §77 ods. 2 písm. a) zákona ) sa určuje
v zmysle § 79 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v určenom období.
 pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby ( §77 ods. 2 písm. b) a c) zákona),
ktoré nevyužívajú možnosť množstvového zberu, sa určuje v zmysle § 79 ods. 2 písm.
b) zákona ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
(2) Ukazovateľ dennej produkcie, komunálnych odpadov sa vypočíta ako súčet priemerného
počtu zamestnancov vynásobeného koeficientom 1 a priemerného denného počtu
ubytovaných osôb v prípade poplatníka poskytujúceho ubytovacie služby, alebo
priemerného počtu miest určených na reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby v prípade poplatníka poskytujúceho takéto služby. Typ poplatníka sa určuje podľa
prevažujúcej činnosti.
 pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby ( §77, ods. 2 písm. b) a c) zákona),
ktoré využívajú možnosť množstvového zberu, sa určuje ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
 0,020 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pre poplatníka
(3) Mesto Moldava nad Bodvou určuje obdobie a sadzby poplatku pre poplatníkov uvedených
v ods. 1 písmena a) a b) tohto článku nasledovne:

Poplatník

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
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha
(ďalej len nehnuteľnosť), okrem nehnuteľnosti, ktoré
slúžia na individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, rekreačný
domček )
Fyzická osoby, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, ale na území obce je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu
(chata, chalupa, rekr. domček)
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný
účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania

Počet
kalendárnych
dní v určenom
období

Sadzba poplatku
na kalendárny deň
v€

365/366

0,0767

146

0,0767

365/366

0,0767
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(2) Mesto Moldava nad Bodvou určuje objemy zberných nádob v litroch, frekvencie odvozov
odpadu a sadzby poplatku pre poplatníkov uvedených v ods. 1 písmena c) tohto článku
nasledovne:
Objem zbernej
nádoby
120 l
120 l
120 l
120 l
1100 l
1100 l
1100 l
1100 l
Drobný stavebný
odpad bez obsahu
škodlivín

Frekvencia
vývozu
za rok
12
26
52
104
12
26
52
104

Sadzba
poplatku
v eur/liter
0,0510
0,0250
0,0170
0,0130
0,0335
0,0168
0,0088
0,0084

Sadzba
poplatku
v eur/kg

Poplatok
v eur/rok
67,32
71,50
97,24
148,72
442,20
480,48
503,36
960,96

0,050

(3) Sadzba poplatku zahŕňa prepravné náklady, manipulačné náklady, náklady na
zneškodnenie odpadu, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov ako
aj náklady na obstaranie 1/7 nádob na odpad.
(4) Nádoby na odpad poskytne mesto Moldava nad Bodvou poplatníkovi na obdobie 7 rokov,
v prípade jej odcudzenia alebo poškodenia do 7-tich rokov od ich poskytnutia nie je mesto
povinné takúto nádobu nahradiť novou nádobou.
(5) Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania sú
povinní vrátiť nádobu na odpad v prípade zrušenia alebo prerušenia prevádzky do obdobia
siedmich rokov odo dňa poskytnutia nádob na odpad.
(6) V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške
poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa do konca kalendárneho roka.
(7) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka, na základe
žiadosti a predloženého úmrtného listu.
(8) Poplatníci, ktorí poskytujú ubytovacie, reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby a nevyužívajú množstvový zber, sú povinní podať správcovi poplatku ohlásenie
k poplatku do 31 januára bežného spoplatňovacieho obdobia a v priebehu bežného obdobia
do 30 dní odo dňa vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti na tlačive, ktorého
vzor vydal správca poplatku. Spolu s ohlásením k poplatku poplatník podáva správcovi
poplatku aj doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených údajov.
V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca
poplatku vychádza z posledných známych údajov predložených poplatníkom.
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Článok 31
Úľavy a odpustenie poplatku
(1) Správca poplatku poplatok odpustí, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Moldava nad
Bodvou. Táto skutočnosť platí pre:
 študentov študujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu originálom alebo kópiou
potvrdenia o dennom štúdiu v zahraničí alebo originálom alebo kópiou potvrdenia
príslušného orgánu o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa zdržiava.
Akceptuje sa aj potvrdenie slovenskej školy v ktorej je študent zapísaný na dennom
štúdiu a ktorá potvrdí, že daný študent študuje v zahraničí. V prípade, že potvrdenie
bude vydané v inom ako slovenskom, českom, maďarskom a anglickom jazyku mesto
je oprávnené vyžiadať si od poplatníka preklad.
 občanov žijúcich alebo pracujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu originálom alebo
kópiou potvrdenia príslušného orgánu o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny,
v ktorej sa zdržiava, alebo nájomnou zmluvou, vystavenou na meno poplatníka,
potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí,
pracovnou zmluvou, ktorá obsahuje adresu pobytu občana v zahraničí. Nájomné
zmluvy a pracovné zmluvy musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sa
pokladajú za neplatné. Pracovné zmluvy alebo potvrdenie zamestnávateľa, ktoré
neobsahuje adresu pobytu poplatníka v zahraničí sa nepovažuje za relevantný doklad
pre odpustenie poplatku. Potvrdenie o pobyte občana žijúceho alebo pracujúceho
v zahraničí, na ktorého sa nevzťahuje ustanovenie odseku c) sa nedá nahradiť čestným
prehlásením rodinných príslušníkov o pobyte člena rodiny v zahraničí. V prípade, že
doklad bude vydaný v inom ako slovenskom, českom, maďarskom a anglickom
jazyku, mesto je oprávnené vyžiadať si od poplatníka preklad.
 občanov, ktorí sú ženatí/vydaté v zahraničí, a ktorí neuplatnia ustanovenia odseku b)
a preukážu sa originálom alebo kópiou potvrdenia o pobyte, prípadne bydlisku
v zahraničí. Pri overovaní, či je občan ženatý alebo vydatá sa použije stav uvedený
v evidencii obyvateľstva vedenej pri Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou.
 rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby.
 potvrdenie alebo iného dokladu o umiestnení v reedukačnom alebo v krízovom centre.
 rozsudok súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
V prípade, že doklad bude vydaný v inom ako slovenskom, českom, maďarskom
a anglickom jazyku, mesto je oprávnené vyžiadať si od poplatníka preklad.
(2) Mesto znižuje poplatok o 50 % z titulu odstránenia tvrdosti zákona pre:
 študentov študujúcich mimo miesta trvalého pobytu, ktorí sa preukážu originálom
alebo kópiou potvrdenia o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu, alebo
potvrdením študentského domova o ubytovaní poplatníka, alebo dokladmi uvedenými
v odseku b),
 občanov žijúcich alebo pracujúcich mimo trvalého bydliska, avšak na území SR, ktorí
sa preukážu dokladom o prechodnom pobyte mimo miesta trvalého pobytu alebo
kópiou potvrdenia o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu alebo kópiou
nájomnej zmluvy alebo zálohového predpisu od správcu nehnuteľnosti, z ktorých je
zrejmé, že poplatník uhrádza aj poplatok za odpad. Nájomná zmluva alebo zálohový
predpis musia byť vystavené na meno poplatníka alebo osobu, na ktorú je nájomná
zmluva alebo zálohový predpis vystavený.
 viacpočetné rodiny, zníženie poplatku sa vzťahuje na 4. a každé ďalšie maloleté dieťa.
(3) Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov, podľa
tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre poplatníka.
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Článok 32
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Ak poplatok vyrubený fyzickej osobe presahuje 60 € a právnickej osobe 440
€, poplatník ktorý nemá nedoplatky za predchádzajúce určené obdobie, môže poplatok
splatiť v dvoch rovnakých splátkach. Ročná splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) V prípade využívania množstvového zberu je určený poplatok splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok. Ak
poplatník nemá nedoplatky za predchádzajúce určené obdobie a výška vyrubeného
poplatku je nad 440 €, poplatník môže poplatok splatiť v dvoch rovnakých splátkach.
Ročná splátka je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Článok 33
Ohlasovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, do dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
od skončenia obdobia určeného mestom.
(2) Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením
formulára ohlasovacej povinnosti na MsÚ.
Článok 33
Vrátenie pomernej časti poplatku
(1) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť pomerná časť poplatku sa
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie pomernej časti poplatku,
najneskôr však do 60 dní. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 3,31€.
DEVIATA ČASŤ
Článok 34
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Mesto Moldava nad Bodvou.
Miestne dane a poplatok možno platiť :
 prevodom na účet,
 v pokladni MsÚ Moldava nad Bodvou.
(2) Dane podľa tohto VZN sa zaokrúhľujú na najbližší euro cent nadol a poplatok sa
zaokrúhľuje taktiež na najbližší euro cent nadol.
(3) Výnos z miestnych daní a poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku
vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu mesta.
(4) Ak si daňovník, poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, povinnosť zaplatenia dane,
poplatku podľa tohto VZN, správca dane, poplatku uplatní voči nemu sankciu v zmysle
zákona SNR č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok.
(5)Ak sa v tomto Všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach
správy miestnych daní a miestneho poplatku podľa všeobecných predpisov.
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Článok 35
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č 94 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Moldave
nad Bodvou, dňa 21.11.2019 uznesením č. 171/2019

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
Návrh VZN zverejnený:
VZN schválené:
VZN vyhlásené:
VZN účinné:

dňa 31.10.2019 na pripomienkovanie na úradnej tabuli.
na MZ dňa 21.11.2019. uznesením č. 171/2019
vyvesením dňa 22.11.2019 na 15 dní na úradnej tabuli.
dňa 01.01.2020
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