VZN Mesta Svit č. 1/2012
úplné znenie
platnosť: od 14.12.2011
účinnosť: od 14.04.2012

Ruší predpis:

VZN č. 1/2010 zo dňa 17.12.2009

Zmena:

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2012 zo dňa 29.03.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit
č. 1/2012
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit (ďalej len „MsZ“) vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov 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“)

Článok I
§1
Predmet úpravy
Týmto VZN Mesto Svit:
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
b) určuje najmä základ dane, sadzbu dane a poplatku, spôsob a podmienky vyberania dane
a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Svit, najmä podmienky oslobodenia od dane,
zníženia dane, zníženia poplatku a odpustenia poplatku,
d) správu daní a poplatku vykonáva správca Mesto Svit prostredníctvom príslušného úseku
Mestského úradu Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit.
§2
Druhy miestnych daní
1) Mesto Svit (ďalej len „mesto“) zavádza a ukladá od 1. januára 2012 na svojom území 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.
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2) Mesto ukladá s účinnosťou od 1. januára 2012 na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
1) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) zákona
o miestnych daniach a poplatku a tohto VZN je kalendárny rok.
2) Mesto určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona
o miestnych daniach a poplatku a tohto VZN:
a) za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím:
doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné
priestranstvo,
doba (každá aj začatá hodina), počas ktorej skutočne dočasne parkuje motorové vozidlo
na vyhradenom priestore,
b) za ubytovanie je zdaňovacie obdobie doba (počet prenocovaní), počas ktorej sa fyzická osoba
odplatne prechodne ubytuje v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Článok II
§4
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).
§5
Daň z pozemkov
1) Daňovníkmi dane z pozemkov sú osoby uvedené v § 5 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Svit uvedené v § 6 ods. 1 zákona o
miestnych daniach a poplatku.
3) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,25% zo základu dane.
4) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 3 tohto VZN mesto zvyšuje v meste u pozemkov
v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,79% zo základu dane,
b) trvalé trávnaté porasty vo výške vo výške 0,37% zo základu dane,
c) záhrady vo výške 0,49% zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, na 0,53% zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,53% zo základu
dane,
f) zastavané plochy a nádvoria na 0,49% zo základu dane,
g) stavebné pozemky na 0,82% zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,49% zo základu dane.
5) Základom dane z pozemkov pre pozemky odseku 4 písmeno a) a b) je hodnota pozemku bez
2
2
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m a hodnoty pôdy za 1m určená zákonom
o miestnych daniach a poplatku (príloha č.1).
6) Základom dane pre pozemky odseku 4 písmeno d) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením
2
výmery pozemkov v m a hodnoty pozemku zistenej podľa platných predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník nepreukáže túto hodnotu znaleckým posudkom,
použije sa hodnota pozemku takto:
2
a) pre pozemky v odseku 4 písmeno d) je hodnota 0,1377 €/m
2
b) pre pozemky v odseku 4 písmeno e) je hodnota 2,1244 €/m .
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7) Základom dane z pozemku pre pozemky v odseku 4 písmená c), f), g), h) je hodnota určená
2
2
vynásobením výmery pozemkov v m a hodnoty pozemkov za 1m uvedenej v zákone
o miestnych daniach a poplatku (príloha č.2). Základ dane z pozemkov sa vypočíta vždy k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia podľa § 7 zákona o miestnych daniach a poplatku. Na zmeny
počas zdaňovacieho obdobia nebude správca dane prihliadať, okrem prípadov upravených
platnými právnymi predpismi.
§6
Daň zo stavieb
1) Daňovníkmi dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Svit, ktoré majú jedno a viac podzemných
alebo nadzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv neužívanie stavby.
3) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033
2
€ za každý aj začatý m zastavanej plochy.
4) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 3 mesto zvyšuje v meste Svit za každý aj začatý
2
m zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,11 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,15 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
c) 0,36 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,70 € za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 1,17 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,17 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,42 € za ostatné stavby neuvedené v tomto odseku 4, písm. a) až f).
5) Pri viacpodlažných stavbách mesto určuje príplatok za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia takto:
a) 0,07 € u sadzieb dane podľa odseku 2 písm. a), b), c), d), g),
b) 0,33 € u sadzieb dane podľa odseku 2 písm. e), f).
6) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy. zastavanou plochou sa rozumie pôdorys
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
7) Pri stavbách slúžiacich na viaceré účely s rozdielnou sadzbou dane a príplatkom za podlažie, sa
pri výpočte dane postupuje podľa § 12 ods. 6 zákona o miestnych daniach a poplatku.
8) Garáže v bytových domoch sa zdaňujú sadzbou určenou pre byty a nebytové priestory v bytovom
dome.
§7
Daň z bytov
1) Daňovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v § 13 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území mesta Svit, v ktorom aspoň jeden byt, alebo
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické resp. právnické osoby, sú byty a nebytové
priestory.
3) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 €
2
za každý aj začatý m podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
4) Mesto zvyšuje ročnú sadzbu dane z bytov na území celého mesta uvedenú v ods. 3 na:
a) 0,11 € za byty,
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b) 0,36 € za nebytové priestory užívané fyzickými osobami ako príručné sklady a garáže,
c) 1,10 € za nebytové priestory určené na podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
5) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1) Mesto oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2) Mesto oslobodzuje od dane zo stavieb stavby, slúžiace zdravotníckym zariadeniam, školám,
školským zariadeniam využívané na účely výchovy a vzdelávania, stavby užívané na účely
sociálnej pomoci.
3) Nárok na oslobodenie od dane z pozemkov a dane zo stavieb nevzniká v príslušnom zdaňovacom
období, v ktorom sa pozemky, stavby alebo ich časti využívajú na podnikateľskú činnosť, inú
zárobkovú činnosť alebo ak sa pozemky, stavby alebo ich časti prenajímajú a to aj len časť roka.
4) U daňovníkov, ktorými sú občania starší ako 70 rokov mesto z n i ž u j e daň z pozemkov, ktoré
slúžia na ich osobnú potrebu, o 50 %.
5) U daňovníkov, ktorými sú občania starší ako 70 rokov alebo sú držiteľmi preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, za podmienky, že tieto objekty slúžia výhradne na ich trvalé bývanie
mesto z n i ž u j e daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 6 ods. 4 písm. a) a v § 7 ods. 4
písm. a) a písm. b) tohto VZN, o 50 %.
6) U daňovníkov držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne a
úplne bezvládnych občanov mesto z n i ž u j e daň zo stavieb uvedených v § 6 ods. 4 písm. d)
tohto VZN o 30% za podmienky, že objekty slúžia výhradne občanovi na jeho osobnú potrebu a
občan si uplatňuje oslobodenie len na jeden objekt.
7) Fyzická osoba písomne požiada Mestský úrad Svit o zníženie dane do 31.1. príslušného
zdaňovacieho obdobia. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v príslušnom zdaňovacom
období zaniká. V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce pre vznik oslobodenia od dane alebo
zníženia dane. Pokiaľ v priebehu zdaňovacieho obdobia nenastanú žiadne zmeny, resp.
skutočnosti s vplyvom na poskytnuté oslobodenie, alebo zníženie dane, nie je potrebné žiadosť
podávať opätovne na každé nové zdaňovacie obdobie. Skutočnosti s vplyvom na zánik
oslobodenia, alebo zníženia dane je daňovník povinný oznámiť na Mestský úrad Svit najneskôr do
31.1. kalendárneho roka, nasledujúceho po roku, v ktorom skutočnosti nastali.
8) Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane, alebo zníženie dane predloží:
a) podľa § 8 ods. 1 a 2 tohto nariadenia list vlastníctva,
b) podľa § 8 ods. 4 a 5 tohto nariadenia nasledujúce doklady:
občan starší ako 70 rokov; preukaz totožnosti a list vlastníctva,
občan s ťažkým zdravotným postihnutím; preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§9
Vznik a zánik daňovej povinnosti a priznanie dane z nehnuteľností
1) Vznik a zánik daňovej povinnosti, resp. povinnosti daňovníka pri oznamovaní vzniku a zániku,
resp. zmene daňovej povinnosti sú stanovené v § 18 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Povinnosti daňovníkov pri podávaní daňového priznania sú stanovené v § 19 zákona o miestnych
daniach a poplatku.
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§ 10
Vyrubovanie dane
1) Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
2) Písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku) o určení
spoluvlastníka na podanie daňového priznania, spoluvlastníci oznámia Mestskému úradu vo Svite
na predpísanom tlačive (príloha č. 1 tohto VZN), ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti
oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníkov k dispozícii na Mestskom úrade vo Svite.
Daňovníci sú povinní tlačivo si sami vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje osobne
na MsÚ vo Svite alebo poštou na adresu: Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit.
§ 11
Platenie dane v splátkach
1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v troch splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 31. júla,
30. septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
2) Daňovník môže vyrubenú daň zaplatiť naraz v termíne prvej splátky bežného zdaňovacieho
obdobia.
Časť III
§ 12
Daň za psa
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť MsÚ Svit vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote do
30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive (príloha č. 2 tohto VZN),
ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsoby preukazovania vzniku
a zániku daňovej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na MsÚ vo Svite. Daňovník je
povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje osobne na MsÚ vo
Svite alebo poštou na adresu: Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit.
2) Daňová povinnosť za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku a
zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom,
alebo držiteľom psa.
§ 13
Sadzba dane
1) Mesto určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške:
a) 19,90 € pre rodinné domy a vyhradené miesta,
b) 33,20 € pre bytové domy,
c) 33,20 € za strážnych psov v podnikoch a objektoch slúžiacich na podnikanie.
2) U daňovníkov, ktorými sú občania starší ako 70 rokov, alebo sú držiteľmi preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, mesto z n i ž u j e daň za psa o 30%.
3) Fyzická osoba podľa ods. 2 písomne požiada Mestský úrad Svit o zníženie dane najneskôr do
31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Zánik dôvodu zníženia dane je
povinná oznámiť Mestskému úradu vo Svite do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich
zmeny nastali.
4) Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane podľa § 22 ods. 2 zákona o miestnych daniach a
poplatku alebo k žiadosti o zníženie dane podľa § 13 ods. 3 tohto VZN doloží:
a) občan starší ako 70 rokov – preukaz totožnosti,
b) občan s ťažkým zdravotným postihnutím; preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím
a prípadné potvrdenie o špeciálnom výcviku psa.
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§ 14
Platenie a spôsob vyberania dane
1) Daň za psa je splatná bez vyrubenia podľa odseku 3.
2) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ vo Svite,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta číslo 24727562/0200 vedený vo VÚB Poprad exp.
Svit.
3) Vyrubená daň za psa je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. januára a 30.
júna bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
Článok IV
§ 15
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Verejnými priestranstvami v meste Svit sú verejne prístupné pozemky v meste, ktoré sú v katastri
nehnuteľností verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta (príloha č. 11 tohto VZN).
2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na
vyhradenom priestore na tieto účely:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb, reklamného a predajného
zariadenia,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce,
ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
3) Daňovník je povinný písomne oznámiť Mestskému úradu vo Svite začatie osobitného užívania
verejného priestranstva v lehote 3 dní pred začatím užívania verejného priestranstva najneskôr
v deň začatia užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive (príloha č. 3 tohto VZN),
ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka
k dispozícii na MsÚ vo Svite. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače.
Vyplnené tlačivo sa doručuje osobne na MsÚ vo Svite alebo poštou na adresu: Hviezdoslavova
269/33, 059 21 Svit.
4) Daňovník je povinný tiež ohlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výšku stanovenej dane. Takisto
je povinný oznámiť skončenie užívania verejného priestranstva a jeho uvedenie do pôvodného
stavu.
§ 16
Sadzba dane
Mesto určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a
každý aj začatý deň takto:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,70
€,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 €,
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,10 €,
d) za umiestnenie skládky a výkopové práce 0,40 €.
§ 17
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ vo Svite,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta číslo účtu 24727562/0200 vedený vo VÚB Poprad
exp. Svit.
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Článok V
§ 18
Daň za ubytovanie
1) Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení,
ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.
2) Základom dane je počet prenocovaní.
3) Mesto určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,66 € na osobu a prenocovanie.
4) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.
5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné ubytovanie.
§ 19
Daňová povinnosť
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania
fyzickej osobe v ubytovacom zariadení.
2) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti MsÚ vo Svite do
30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive (príloha č. 4 tohto VZN),
ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane
k dispozícii na MsÚ vo Svite. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače.
Vyplnené tlačivo sa doručuje osobne na MsÚ vo Svite alebo poštou na adresu: Hviezdoslavova
33, 059 21 Svit.
3) Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu
ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu
ubytovaných Mestskému úradu vo Svite, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na
opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí
obsahovať:
a) meno a priezvisko ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c) trvalý pobyt,
d) dátum príchodu a odchodu.
4) Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo na MsÚ vo
Svite v lehote stanovenej vo výzve.
5) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:
a) číslo potvrdenia,
b) dátum vydania potvrdenia,
c) kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
d) komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
e) počet prenocovaní,
f) výška zaplatenej dane,
g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od
vystavenia potvrdenia.
§ 20
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti osobne do pokladne platiteľa dane, platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie
(originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane, dokladom o zaplatení dane je výpis účtu
z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu.
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2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ vo Svite,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta číslo účtu 24727562/0200 vedený vo VÚB Poprad
exp. Svit.
3) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to do 10. dňa po
uplynutí štvrťroka.
Článok VI
§ 21
Daň za predajné automaty
1) Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v
priestoroch prístupných verejnosti, pričom za tovar sa nepovažujú cestovné lístky ( ďalej len
"predajné automaty").
2) Základom dane je počet predajných automatov.
3) Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje automaty.
4) Mesto určuje sadzbu dane za predajné automaty v nasledujúcej výške:
a) 66,50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,
b) 166,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba ponúkaného tovaru
obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§ 22
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ vo Svite,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta číslo účtu 24727562/0200 vedený vo VÚB Poprad
exp. Svit.
§ 23
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive
(príloha č. 5 tohto VZN), ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
a spôsob identifikácie predajných automatov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na MsÚ vo
Svite. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje
osobne na MsÚ vo Svite alebo poštou na adresu: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit.
2) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému
úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti
začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí
obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru,
f) miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu mesta predložiť pri kontrole alebo na MsÚ vo Svite
v lehote stanovenej vo výzve.
3) K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
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Článok VII
§ 24
Daň za nevýherné hracie prístroje
1) Predmetom dane sú nevýherné , ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto
hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti ( ďalej len " nevýherné predajné automaty").
2) Základom dane je počet nevýherných predajných automatov, ktorými sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické, elektronické prístroje a iné zariadenia na zábavné hry.
3) Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje automaty.
4) Mesto určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 100,00 €.
§ 25
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ vo Svite,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta číslo účtu 24727562/0200 vedený vo VÚB Poprad
exp. Svit.
§ 26
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive
(príloha č. 6 tohto VZN), ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na
MsÚ vo Svite. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa
doručuje osobne na MsÚ vo Svite alebo poštou na adresu: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit.
2) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu
obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie
správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu mesta predložiť pri kontrole alebo na MsÚ vo Svite
v lehote stanovenej vo výzve.
K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
Článok VIII
§ 27
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
mesta platia poplatníci, uvedení v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto Svit vyberá MsÚ Svit, Oddelenie správy
majetku mesta a ekonomických činností.
3) Poplatok platí poplatník ktorým je:
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a) fyzická osoba uvedená v § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku,
b) právnická osoba uvedená v § 77 ods. 2 písm. b) zákona o miestnych daniach
a poplatku,
c) podnikateľ (fyzická, alebo právnická osoba) uvedená v § 77 ods. 2 zákona o miestnych
daniach a poplatku.
§ 28
Sadzba poplatku
1) Mesto určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie
jedného kalendárneho roka:
a) pre osoby sa uvedené v § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku
(nemnožstevný zber) určuje sa sadzba poplatku vo výške 0,047671 € za osobu a deň pri
vývoze jedenkrát týždenne, t.j. výška poplatku je € 17,40/osobu/rok,
b) Pre osoby uvedené v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach a poplatku sa
zavádza množstevný zber a určuje sa sadzba poplatku vo výške 0,016174 € za 1 liter
odpadu, t.j. výška poplatku je:
KUKA nádoba 110 litrová 1 ks á 94 € /ročne pri vývoze 1 x za 7 dní,
kontajner 1100 litrový 1 ks á 940 € /ročne pri vývoze 1 x za 7 dní,
KUKA nádoba 110 litrová 1 ks á 47 €/ročne pri vývoze 1 x za 14 dní,
kontajner 1100 litrový 1 ks á 470 €/ročne pri vývoze 1 x za 14 dní.
c) pri jednorazovom množstevnom zbere na požiadanie sa poplatok rovná súčinu objemu
zbernej nádoby a sadzby poplatku, t.j. 0,04 € za 1 liter odpadu.
2) Poplatok podľa § 28 ods. 1 písm. a) a b) tohto VZN za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vyrubí mesto každoročne najneskôr do 15. mája kalendárneho roka.
3) Poplatník platiaci poplatok uvedený v § 28 ods. 1 písm. b) tohto VZN je povinný pri oznamovaní
vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive o oznámení vzniku poplatkovej povinnosti (príloha č. 9
tohto VZN), uviesť počet a druh požadovaných zberových nádob, ako aj frekvenciu požadovaných
vývozov odpadu, pričom je oprávnený zvoliť si frekvenciu odvozu komunálneho a drobného
stavebného odpadu iba v rámci možností stanovených týmto VZN.
§ 29
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1) Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
dňom jej prihlásenia v meste do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt (s výnimkou prechodného pobytu na hoteloch a internátoch, pričom ak je takáto
osoba súčasne prihlásená aj na trvalý, alebo prechodný pobyt platí iba poplatok z
dôvodu trvalého, alebo prechodného pobytu),
dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú 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,
b) právnickú osobu
dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území mesta na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľa ( fyzickú, alebo právnickú osobu)
dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území mesta na účel
podnikania (ak je fyzická osoba podnikateľ súčasne prihlásená aj na trvalý pobyt platí aj
poplatok z dôvodu trvalého pobytu).
2) Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvateľov mesta,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti uvedené v ods. 1, písm. b) a c).
3) Poplatník je povinný písomne ohlásiť mestu vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku do 30
dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku na predpísanom tlačive pre právnické
osoby a fyzickú osobu (príloha č. 9 tohto VZN) a pre fyzické osoby nepodnikateľov na
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predpísanom tlačive (príloha č.10 tohto VZN). Tlačivá sú pre poplatníka k dispozícii na Oddelení
správy majetku mesta a ekonomických činností MsÚ Svit. Poplatník je povinný tlačivo si sám
vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje osobne na Oddelenie správy majetku mesta
a ekonomických činností MsÚ Svit alebo poštou na adresu: Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit.
Nesplnenie ohlasovacej povinnosti poplatníka sa považuje podľa zákona o správe daní a
poplatkov za nesplnenie daňovej povinnosti nepeňažného charakteru a podlieha vyrubeniu pokuty
za správny delikt.
4) Pri vzniku poplatkovej povinnosti u spoluvlastníkov stavieb, môžu spoluvlastníci určiť spomedzi
seba zástupcu formou ohlásenia na tlačive (príloha č. 7 tohto VZN).
5) Pri vzniku poplatkovej povinnosti u viacerých členov rodiny, môže jeden člen rodiny prevziať po
dohode na seba plnenie povinností za ostatných členov rodiny formou ohlásenia na tlačive
(príloha č. 8 tohto VZN).
6) Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa §77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych
daniach a poplatku je povinný doložiť správcovi poplatku výpis z obchodného registra,
živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva
podnikateľskú činnosť.
§ 30
Vyrubenie a zaplatenie poplatku
1) Poplatok pre osoby uvedené v § 28 ods. 1 písm., a) tohto VZN vyrubí mesto rozhodnutím a
poplatok pre osoby uvedené v § 28 ods. 1 písm., b) tohto VZN vyrubí mesto rozhodnutím, pričom
v oboch prípadoch vychádza z ohlásení poplatníka o vzniku poplatkovej povinnosti.
2) V prípade, že poplatník nesplní svoju ohlasovaciu povinnosť, vyrubí mesto poplatok podľa
pomôcok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o správe daní a poplatkov. Poplatok pri
jednorazovom množstevnom zbere odpadu na požiadanie poplatníka podľa § 28 ods. 1 písm. c)
tohto VZN vyrubí mesto formou faktúry.
3) Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť mestu poplatok:
a) spôsobom:
v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ vo Svite podľa rozhodnutia, resp. faktúry,
bezhotovostným prevodom na účet uvedený v rozhodnutí, resp. na faktúre
b) formou:
šeku,
príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet uvedený v rozhodnutí resp. na faktúre,
c) na mieste:
na MsÚ Svit podľa rozhodnutia,
v príslušnej banke,
na pošte.
4) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný, má nárok na vrátenie preplatku do 30 dní odo
dňa doručenia písomnej žiadosti o vrátenie preplatku na MsÚ Svit, ak je preplatok vyšší ako 3,32
€.
5) Ak používa nádobu na odpad viacero užívateľov stavby, poplatok sa vyrubí za celú nádobu tomu
z nich, koho uvedú dohodou v ohlásení poplatkovej povinnosti (príloha č. 7 tohto VZN). V prípade,
že sa nedohodnú poplatok sa vyrubí každému užívateľovi rovným dielom.
§ 31
Splatnosť poplatku
1) Poplatok podľa § 28 písmeno a) tohto VZN je splatný do 31. mája bežného spoplatňovacieho
obdobia, ak nepresahuje sumu 33,19 €.
2) Poplatok podľa § 28 písmeno b) tohto VZN je splatný 31. mája bežného spoplatňovacieho
obdobia, ak nepresahuje sumu 1 659,69 €,
3) Poplatok podľa § 28 písmeno a) a b) tohto nariadenia je splatný v troch rovnakých splátkach a to
do 31. mája, do 31. júla a 31. októbra bežného roka, ak presahuje sumu 33,19 €, resp.1659,69 €.
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Ak je vyrubený poplatok vyšší ako 8 298,47 € je splatný v rovnakých mesačných splátkach,
počnúc mesiacom doručenia rozhodnutia a to vždy do posledného dňa príslušného mesiaca.
4) Poplatok za jednorazový množstevný zber je splatný podľa termínu uvedeného na faktúre.
5) Vyrubený poplatok uvedený v § 31 písm. c) tohto VZN môže poplatník zaplatiť aj naraz.
6) Ak správca poplatku doručí rozhodnutie neskôr, ako je vyššie uvedená splatnosť poplatku,
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a poplatník ho môže zaplatiť aj v
dvoch rovnakých splátkach do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a do 31. októbra bežného
roka.
§ 32
Odpustenie poplatku
1) Mesto poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpustí (§ 82 zákona
o miestnych daniach a poplatku) na základe ohlásenia poplatníka o zániku poplatkovej povinnosti
(príloha č. 10 tohto VZN) v prípade, že fyzická osoba sa dlhodobo zdržiava v zahraničí, vo výkone
trestu odňatia slobody, alebo v sociálnom zariadení, prípadne sa takáto osoba dlhodobo
nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy jej skutočný pobyt.
2) Poplatník preukazuje existenciu skutočností k odpusteniu poplatku dokladmi preukazujúcimi
zamestnanie alebo štúdium v zahraničí, trvalý alebo prechodný pobyt v zahraničí, výkon trestu,
prípadne čestným vyhlásením, ak nemožno skutočnosť doložiť inak.
3) Odpustenie poplatku poplatník písomne zdokladuje správcovi poplatku po uplynutí kalendárneho
roka v lehote najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka alebo v lehote do 90 dní
od skutočnosti zakladajúcej odpustenie poplatku. V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej
lehote, správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovacom období neodpustí.
Doklady v cudzom jazyku predloží poplatník preložené do slovenského jazyka na vlastné náklady.
§ 33
Zníženie poplatku
1) Mesto poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži (§82 zákona o miestnych
daniach a poplatku) o 50% na základe zdokladovania poplatníka v prípade, že fyzická osoba sa
dlhodobo zdržiava v SR mimo trvalého bydliska z dôvodu štúdia.
2) Poplatník preukazuje existenciu skutočností k zníženiu poplatku dokladmi (napr. potvrdenie o
ubytovaní študenta na internáte resp. potvrdenie o návšteve školy).
3) Zníženie poplatku poplatník zdokladuje po uplynutí kalendárneho roka v lehote najneskôr do 31.
januára nasledujúceho kalendárneho roka alebo v lehote do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej
zníženie poplatku. V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote, správca poplatku
predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovacom období nezníži. Doklady v cudzom jazyku
predloží poplatník preložené do slovenského jazyka na vlastné náklady.
Článok IX
§ 34
Prechodné ustanovenia
1) Sadzby dane z nehnuteľnosti v § 6 ods. 4), § 7 ods. 4) ako aj sadzba poplatku v § 28 ods. 1), v
tomto VZN platia pre zdaňovacie obdobie roka 2012. V každom ďalšom nasledujúcom
zdaňovacom období – kalendárnom roku – budú vždy automaticky navýšené o 2%.
2) Daňovník dane uvedený v § 5, § 23, § 31, § 38, § 45, § 53, platiteľ dane uvedený v § 61 a platiteľ
poplatku uvedený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku bol povinný splniť daňovú
povinnosť stanovenú v § 8, § 9, § 12, §1 3 ods.4, § 19, §2 3 ods.1, §2 6 ods.1, § 29 ods. 3 tohto
VZN prvýkrát do 31.januára 2007 a v ďalších zdaňovacích obdobiach je povinný splniť túto
daňovú povinnosť do termínu stanoveného v zákone o miestnych daniach a poplatku a v tomto
VZN, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane a poplatku.
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3) Ak toto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o veciach miestnych daní a poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady, vrátane kontroly dodržiavania a ukladania sankcií
za porušenie tohto nariadenia, podľa príslušných ustanovení zákona č. 563/2009 Daňový poriadok
v znení neskorších zmien a doplnkov.
4) Konanie začaté pred 1.1.2007 sa dokončí podľa právnych predpisov platných do 1.1.2007.
5) Na daňové a poplatkové povinnosti a skutočnosti, ktoré nastali pred 1.1.2007 sa vzťahujú právne
predpisy platné do 1.1.2007.
§ 34a
Daňovník a poplatník je povinný označiť platbu za miestne dane a miestny poplatok spôsobom,
ktorý je uvedený v rozhodnutí nasledovne:
a) číslo bankového účtu: 24727-562/0200
b) variabilný symbol : číslo rozhodnutia
c)
konštantný symbol : 0308
§ 35
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo vo Svite 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
§ 36
Účinnosť
1. Toto VZN nadobudlo účinnosť 1. januárom 2012.
2. Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2012 nadobúda účinnosť 14. aprílom 2012.

Vo Svite dňa 30.03.2012

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit
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Príloha č. 1 VZN č. 1/2012

Oznámenie
o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani
z nehnuteľnosti
Daňovník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:

Daňovník – právnická osoba
fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Adresa trvalého pobytu:

Sídlo, miesto podnikania:

Rodné číslo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu:

Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti:
a) pozemku – uviesť parcelné číslo a druh pozemku

b) stavby – uviesť druh stavby podľa § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.

c) bytu a nebytového priestoru v bytovom dome – uviesť číslo bytu a súpisné číslo bytového domu

oznamujú mestu Svit, že po dohode podľa § 19, ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určili

..................................................................................................................................................
(uviesť pri fyzickej osobe meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu),
..................................................................................................................................................
(uviesť pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
*
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO, DIČ, IČ DPH))
..................................................................................................................................................
na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností vyššie uvedenej pod písmenom a), b) alebo c).
..................................................................................................................................................
(uviesť pri fyzickej osobe čitateľne meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu spoluvlastníka nehnuteľnosti, výšku svojho spoluvlastníckeho podielu na
nehnuteľnosti a podpis a pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodný názov,
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sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ,
nehnuteľnosti, podpis a pečiatka)

*

IČ DPH, výšku svojho spoluvlastníckeho podielu na

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

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

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

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

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

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

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

Poučenie:
Daňovníci sú povinní sami si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo v ňom uviesť všetky
skutočnosti.

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

*

Uviesť, čo sa hodí!
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Príloha č. 2 VZN č. 1/2012

Oznámenie
*

vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za psa

Daňovník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:

Daňovník – právnická osoba
fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Adresa trvalého pobytu:

Sídlo, miesto podnikania:

Rodné číslo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu:
*

*

oznamuje správcovi dane mestu Svit vznik, zánik daňovej povinnosti:
*

deň nadobudnutia psa

*

deň, ktorým daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa

vek psa (uviesť roky a mesiace)
plemeno psa
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov
a sídlo právnickej osoby držiteľa psa

umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu alebo sídla držiteľa psa

*

spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
*
kúpa
*
darovanie
*
prevzatie z útulku zvierat
*
prisvojenie si túlavého psa
*
prírastok v rámci vlastného chovu
*

spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
*
predaj
*
darovanie
*
odovzdanie do útulku zvierat
*
utratenie psa
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-

*
*

uhynutie psa (v dôsledku choroby, staroby, zrazenia motorovým vozidlom)
krádež

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

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

...............................................
podpis daňovníka FO

...............................................
pečiatka a podpis PO
fyzickej osoby podnikateľa

*

Čo sa hodí podčiarknuť!
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Príloha č. 3 VZN č. 1/2012

Oznámenie
*

vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva

Daňovník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:

Daňovník – právnická osoba
fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Adresa trvalého pobytu:

Sídlo, miesto podnikania:

Rodné číslo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu:

*

*

oznamuje správcovi dane mestu Svit vznik, zánik daňovej povinnosti:
*

deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva

*

deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva
2

výmera osobitného užívania verejného priestranstva v m ............................................. na
pozemku par. č. ..................................

osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva:
*

- umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
*

- umiestnenie predajného zariadenia
*

- umiestnenie stavebného zariadenia
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*

- umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve mesta Svit, ktorý je najbližší k pozemku vo
vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky
*

- umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
*

- trvalé parkovanie vozidla

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

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

........................................................
podpis daňovníka FO

........................................................
pečiatka a podpis PO
fyzickej osoby podnikateľa

*

Čo sa hodí podčiarknuť!
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Príloha č. 4 VZN č. 1/2012

Oznámenie
*

vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia
právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Sídlo, miesto podnikania:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:

*

*

oznamuje správcovi dane mestu Svit vznik, zánik daňovej povinnosti:
názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie

ubytovacia kapacita (uviesť počet lôžok)
*

deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania

*

deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania

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

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

...................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

*

Čo sa hodí podčiarknuť!
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Príloha č. 5 VZN č. 1/2012

Oznámenie
*

vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia
právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Sídlo, miesto podnikania:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:

*

*

oznamuje správcovi dane mesta Svit vznik, zánik daňovej povinnosti:
názov prevádzky, v ktorej je umiestnený predajný automat

počet umiestnených predajných automatov
*

deň začatia prevádzkovania predajného automatu

*

deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu

druh, typ a názov predajného automatu

výrobné číslo

obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru (uviesť všetky druhy ponúkaného
tovaru)
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obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru (uviesť všetky druhy ponúkaného
tovaru)

k tomuto písomnému oznámeniu daňovník je povinný v prílohe predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat

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

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

........................................................
pečiatka a podpis daňovníka

Prílohy:

*

Čo sa hodí podčiarknuť!
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Príloha č. 6 VZN č. 1/2012

Oznámenie
*

vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia
právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Sídlo, miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: meno, priezvisko
adresa trvalého pobytu:
*

*

oznamuje správcovi dane mesta Svit vznik, zánik daňovej povinnosti:
názov prevádzky, v ktorej je umiestnený nevýherný hrací prístroj
*

deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

*

deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu

druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja

výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja

k tomuto písomnému oznámeniu daňovník je povinný v prílohe predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú nevýherné hracie prístroje

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

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

........................................................
pečiatka a podpis daňovníka
Prílohy:

*

Čo sa hodí podčiarknuť!
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Príloha č. 7 VZN č. 1/2012

Oznámenie
o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre mesto Svit
Daňovník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:

Daňovník – právnická osoba,
fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov:

Adresa trvalého pobytu:

Sídlo, miesto podnikania

Dátum narodenia:

IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu:

Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti

..................................................................................................................................................
(*bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku pri budove uviesť
súpisné číslo a pri pozemku parcelné číslo)

oznamujú mestu Svit, že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u r č i l i

..................................................................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu),
za svojho zástupcu, na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady od spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedenej v tomto oznámení pre mesto..
..................................................................................................................................................
(uviesť čitateľne meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti a podpis)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

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

* Uviesť, čo sa hodí!
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Príloha č. 8 VZN č. 1/2012

Oznámenie
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník – fyzická osoba:
Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu, /aj prechodného pobytu/,číslo bytu:

Rodné číslo:
Podľa § 77 ods. 7 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamujem mestu Svit, že som prevzal plnenie
povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nasledovných členov našej domácnosti:
- …...............................................................................................................................................
/uviesť meno, priezvisko, rodné číslo/
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a záväzne uviesť
všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Čestne prehlasujem, že všetky údaje ktoré som uviedol/a/ sú pravdivé.
Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme mesta Svit.

V ….................dňa …...............
…............................................
podpis poplatníka
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Príloha č. 9 VZN č. 1/2012

Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Názov alebo obchodné meno
Sídlo alebo miesto podnikania
IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu:
Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady o h l a s u j e m e mestu Svit, že dňom ................................ nám
*vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
*vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
* vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
Zároveň ohlasujeme údaje, rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
druh (podľa veľkosti) a počet požadovaných zberových nádob na zber
komunálneho odpadu
-

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
frekvencia vývozu zvolených zberových nádob
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku

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

...................................................
pečiatka a podpis
Príloha:

*Čo sa hodí, podčiarknuť!
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Príloha č. 10 VZN č. 1/2012

Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo bytu:
Rodné číslo:
Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady o h l a s u j e m mestu Svit, že dňom ................................ mi
*vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
*vzniku/* zániku trvalého pobytu v meste Svit,
*vzniku/* zániku prechodného pobytu v meste Svit,
*vzniku/* zániku práva užívať byt, rodinný dom,
*vzniku/* zániku práva užívať nebytový priestor,
*vzniku/* zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je
stavbou,
*vzniku/* zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
*vzniku/* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území mesta Svit.
*vzniku/* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území mesta Svit.
odchodu *do zahraničia/* do iného mesta SR.
V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie obyvateľov,
list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

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

...................................................
podpis
Prílohy:

*Čo sa hodí, podčiarknuť!
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Príloha č. 11 VZN č. 1/2012

Ohraničenie verejných priestranstiev
Hlavná ulica (štátna cesta E 18):
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
západným smerom po koniec katastrálneho územia mesta
od ulice severným smerom po železničnú trať ŽSR
od ulice južným smerom po cestu do Lopušnej doliny po koniec katastrálneho územia mesta
od ulice južným smerom od cesty do Lopušnej doliny po ulicu SNP po oplotenie podnikov
od ulice južným smerom od ulice SNP po vjazd do mesta vo východnej časti pri čerpacej
stanici, až po Mierovú ulicu a ulicu Kpt. Nálepku
východným smerom po koniec katastrálneho územia mesta
koryto rieky Poprad:
Cesty, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
po železničnú trať východným smerom po oplotenie záhradkárskej osady BREZINY a koniec
katastrálneho územia mesta
po železničnú trať západným smerom, až po Okružnú ulicu a ulicu Lesnú
od sútoku s potokom Mlynica južným smerom po koniec katastrálneho územia mesta (vrátane
cesty k mestskému cintorínu a mestského cintorína, kostolov a ubytovní Zenit a Mladosť)
od sútoku s potokom Mlynica severným smerom po oplotenie podnikov, Štefánikovu ulicu
a ulicu Jilemnického
koryto potoka Mlynica:
severným smerom po štátnu cestu E 18
južným smerom po koniec katastrálneho územia mesta
Ulica SNP:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od štátnej cesty E18 južným smerom až po Štefánikovu ulicu
od ulice západným smerom, až po budovu ZSŠ, Spoločenský dom a budovu ZSŠ-chem.
od ulice východným smerom až po ulicu Sládkovičovu a autobusovému stanovišťu
Sládkovičova ulica:
Cesta, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu SNP
od ulice východným smerom, až po ulicu Hviezdoslavovu
Hviezdoslavova ulica:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Sládkovičovu
od ulice východným smerom, až po ulicu Fraňa Kráľa
Ulica Fraňa Kráľa:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Hviezdoslavovu
od ulice východným smerom, až po ulicu Jesenského
Jesenského ulica:
Cesta, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Fraňa Kráľa
od ulice východným smerom, až po ulicu Ivana Krasku
Ulica Ivana Krasku:
Cesta, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Jesenského
od ulice východným smerom až po ulicu Komenského
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Komenského ulica:
Cesta, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Ivana Krasku
od ulice východným smerom, až po ulicu 9. mája
Ulica 9. mája
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Komenského
od ulice východným smerom, až po ulicu Kukučínovu
Ulica Kukučínova:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu 9. mája
od ulice východným smerom, až po ulicu Novú
Nová ulica
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy
od ulice západným smerom, až po ulicu Kukučínovu
od slepej ulice východným smerom ústiacej do Záhradnej ulice
Záhradná ulica
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy
od štátnej cesty E18 južným smerom po Štúrovu ulicu
smerom východným po oplotenie záhradkárskych osád Štokava I. a II. a až po koniec
katastrálneho územia mesta
Ulica kpt. Nálepku:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom, až po ulicu Mierovú
od ulice severným smerom, až po cestu E-18
Mierová ulica:
Cesta, chodníky, parkoviská, Námestie J. A. Baťu, zatrávnené a nezastavené plochy:
od ulice južným smerom až po ulicu Štúrovu
od ulice severným smerom až po ulicu kpt. Nálepku
od ulice severným smerom (od ulice SNP, až po ulicu Hviezdoslavovu), až po cestu E-18
od ulice SNP východným smerom až po Ul. 9. mája
Štúrova ulica:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom až po Štefánikovu ulicu - po futbalový štadión
od ulice južným smerom (východne od futbalového štadiónu, až po križovatku ulice
Jilemnického), až po koryto rieky Poprad
od ulice južným smerom (východne od križovatky ul. Štúrovej s Jilemnického ulicou), až po
Jilemnického ulicu, ktorá končí pri Dome opatrovateľskej služby č. d. 46
od ulice severným smerom až po ulicu Mierovú po celej dĺžke
od ulice SNP východným smerom až po čistiacu stanicu a. s. Chemosvit
Štefánikova ulica:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom až po koryto rieky Poprad
od ulice severným smerom až po ulicu Štúrovu
východným smerom po futbalový štadión
západným smerom po internát ZSŠ Svit
P. Jilemnického ulica:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom až po koryto rieky Poprad
od ulice severným smerom až po ulicu Štúrovu
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od ulice východným smerom až po oplotenie čistiacej stanice a. s. Chemosvit a koniec
katastrálneho územia mesta
od ulice na pravom brehu rieky Poprad východným smerom až po koniec katastrálneho
územia mesta, južným smerom až po koniec katastrálneho územia mesta, západným smerom
po Nábrežie Jána Pavla II.
Nábrežie Jána Pavla II:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od koryta rieky Poprad južným smerom až po ulicu Štefánikovu a koniec katastrálneho územia
mesta
od cestného mosta na ul. P. Jilemnického západným smerom až po cestný most na ul.
Štefánikovej
od nábrežia východným smerom až ulicu P. Jilemnického
Časť mesta Pod Skalkou:
Okružná ulica:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice vnútorný oblúk južným smerom až po ulicu Priečnu
od ulice západným smerom (vonkajší oblúk) po ulicu Terasovú a ulicu Školskú
od ulice východným smerom (vonkajší oblúk) po hranicu katastrálneho územia mesta a koryto
rieky Poprad
od ulice severozápadným smerom po hranicu katastrálneho územia mesta
Železničná ulica:
Cesta, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom, až po železničnú trať ŽSR
od ulice severným smerom po ploty rodinných domov
Priečna ulica:
Cesta, chodníky, námestie, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom po ploty rodinných domov
od ulice severným smerom po ulicu Okružnú
Lesná ulica:
Cesta, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice východným smerom, až po koryto rieky Poprad
od ulice západným smerom po ulicu Rybničnú
Rybničná ulica:
Cesta, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice východným smerom po ulicu Lesnú
od ulice západným smerom po ulicu Tatranskú
Tatranská ulica:
Cesta, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice východným smerom po ulicu Rybničnú
od ulice západným smerom po ulicu Mlynskú
Mlynská ulica:
Cesta, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom po ploty rodinných domov až po ulicu Hraničnú
od ulice východným smerom po ploty rodinných domov až po ulicu Tatranskú
Hraničná ulica:
Cesta, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice východným smerom po ulicu Mlynskú
od ulice západným smerom po ulicu Terasovú
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Horská ulica:
Cesta, chodníky, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od križovatky s ulicou Hraničnou po križovatku s ulicou Terasovou južným smerom, až po
železničnú trať ŽSR
od križovatky s ulicou Hraničnou po križovatku s ulicou Terasovou severným smerom, až po
ulicu Školskú
od križovatky s ulicou Terasovou po križovatku s ulicou Hájovou južným smerom, až po
hranicu katastrálneho územia mesta
od križovatky s ulicou Terasovou po križovatku s ulicou Hájovou severným smerom, až po
ulicu Skalnú
od križovatky s ulicou Hájovou po križovatku s ulicou Skalnou západným smerom, až po
hranicu katastrálneho územia mesta
od križovatky s ulicou Hájovou po križovatku s ulicou Skalnou východným smerom, až po ulicu
Hájovú a Terasovú
od križovatky s ulicou Skalnou smerom hore k rodinnému domu č. 533 južným smerom, až po
ulicu Skalnú
od križovatky s ulicou Skalnou smerom hore k rodinnému domu č. 533 severným smerom, až
po hranicu katastrálneho územia mesta
Terasová ulica:
Cesta, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Hájovú, Skalnú a ulicu Horskú
od ulice východným smerom, až po ulicu Hraničnú a ulicu Okružnú
Školská ulica:
Cesta, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom, až po ulicu Horskú
od ulice severným smerom, až po ulicu Terasovú
Hájová ulica:
Cesta, parkoviská, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice západným smerom, až po ulicu Horskú
od ulice východným smerom, až po ulicu Terasovú
od ulice severným smerom po ploty rodinných domov
Skalná ulica:
Cesta, chodníky, zatrávnené a nezastavané plochy:
od ulice južným smerom, až po ulicu Horskú a ulicu Terasovú
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