Všeobecne záväzné nariadenie
obce Trávnica
č. 1/2021
o podmienkach určovania a vyberania miestnych
daní v katastrálnom území obce
TRÁVNICA

Návrh vyvesený: 26.11.2020
Návrh zvesený: 10.12.2020

Obec Trávnica v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm.
d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 98 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trávnica č.1/2021
o podmienkach určovania a vyberania miestnych
daní v katastrálnom území obce
TRÁVNICA
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti, za psa, za
predajné automaty a nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 4,
v § 22 až 29 a v § 44 až 59 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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Trávnica ako správca dane týmto VZN zavádza s účinnosťou
od 1.1.2021 nasledovné miestne dane:
1) daň z nehnuteľností
2) daň za psa
3) daň za predajné automaty
4) daň za nevýherné hracie prístroje
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Čl. I
Daň za nehnuteľnosti
A) Daň z pozemkov
§3
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Trávnica hodnotu
pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí
výmera pozemku v m² za
- 0,08 €/m² – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
- 1,85 €/m² – rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
Takto ustanovenú hodnotu pozemku správca dane použije pri
výpočte základu dane len vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.
§4
Sadzba dane
1.Správca dane určuje pre pozemky na území celej obce Trávnica
ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty 0,55%
b) záhrady 0,40%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy 1,00%
e) stavebné pozemky 0,40%.
B) Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území celej obce Trávnica
ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej
plochy nasledovne:
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a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,050 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,400 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,200 € za samostatne stojace garáže
e) 0,200 € za stavby hromadných garáží
f) 0,200 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod
zemou
g) 0,250 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
h) 0,500 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
i) 0,200 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky
druhy
stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
C) Daň z bytov
§6
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov na území celej obce
Trávnica 0,100 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru v bytovom dome.
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a
rozptylové lúky
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
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2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z
bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve FO s ťažkým zdravotným postihnutím - držiteľov
preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím s
potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby samostatne stojacich
garáží, vo vlastníctve Fo s ťažkým zdravotným postihnutím držiteľov preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu FO s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové
vozidlá používané na ich dopravu
§8
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Obec Trávnica ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň
v úhrne najviac do 3 € nebude vyrubovať.

Čl. II
Daň za psa
§9
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) Pes chovaný na vedecké a výskumné účely
b) Pes umiestnený v útulku zvierat
c) Pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu
FO s ŤZP alebo ŤZPS
§ 10
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 4,00 € za jedného psa
a kalendárny rok.
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§ 11
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom
rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý),
preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a preukazu
ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)
Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do
30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.
Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne
dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.

Čl. III.
Daň za predajné automaty
§ 12
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty,
ktoré vydávajú tovar za odplatu.
§ 13
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 100 € za jeden predajný automat
a kalendárny rok.
§ 14
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie predajných automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na
viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné
meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné
číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť
inventárny zoznam evidencie predajných automatov.
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Čl. IV
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 15
Predmet dane
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie
prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom
tieto hracie prístroje nevydávajú peňažné výhry a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) Elektronické prístroje na počítačové hry
b) Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry
§ 16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 100 € za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok.
§ 17
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo
elektronickú) evidenciu nevýherných hracích prístrojov
v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca,
prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne
predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích
prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na
viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné
meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
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dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
a výrobné číslo.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Trávnica č. 1/2020.
§ 19
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Trávnici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa 14.12.2020, schválilo ho uznesením č.
33/IV/141220 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021

VYVESENÉ: 15.12.2020

ZVESENÉ: 29.12.2020

Ing. Emil Ivan
starosta obce
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