OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obec Kapušany v súlade s ustanoveniami § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KAPUŠANY č. 6/2019
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Kapušany
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov určuje náležitosti miestnych daní.
§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Kapušany ako správca dane s účinnosťou od 1. januára 2020 ukladá 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.
2. Obec Kapušany na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní (dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné
automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny
rok).

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§4
Daň z nehnuteľností
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‟).
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§5
Daň z pozemkov
Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 nie je uvedené inak, je:
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster‟),
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, správca
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri.
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).
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva.
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.

§6
Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.

§7
Základ dane
1. Hodnota pozemku ustanovená pre obec Kapušany je uvedená v prílohe č. 1 a 2 zákona č. 582/2004
Z.z.
a) orná pôda................................................................................................. 0,3395 Eur/m2
b) trvalé trávnaté porasty............................................................................. 0,0627 Eur/m2
c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy ........................... 1,85 Eur/m2
d) stavebné pozemky ................................................................................... 18,58 Eur/m2
2. Správca dane ustanovuje hodnotu za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,00 Eur/m2. Táto hodnota pozemku
sa použije pri výpočte základu dane len vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
3. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením
skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za
1 m2 uvedenej v ods. pre stavebné pozemky.
§8
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Kapušany ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda................................................................................................. 0,50 %
b) trvalé trávnaté porasty............................................................................. 0,50 %
c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy ........................... 0,50 %
d) stavebné pozemky ................................................................................... 0,50 %
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§9
Daň zo stavieb
Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo
správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku
(ďalej len „vlastník stavby‟).
Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
nájomca.
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2 daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
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.

§ 10
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na 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 garáži,
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
§ 11
Základ dane
1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
§ 12
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Kapušany ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,11 Eur/m2 stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,215 Eur/m2 stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,215 Eur/m2 chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,295 Eur/m2 samostatne stojace garáže,
e) 0,295 Eur/m2 stavby hromadných garáží,
f) 0,295 Eur/m2 stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 2,40 Eur/m2 priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu,
h) 1,545 Eur/m2 stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,745 Eur/m2 ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane ustanovuje príplatok za podlažie v sume 0,04 Eur za
každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 13
Daň z bytov
1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve

obce , alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku
(ďalej len „vlastník bytu‟).
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane
z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci
za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí
ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 14
Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný
účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§ 15
Základ dane
1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 16
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Kapušany je za každý aj začatý m 2 podlahovej
plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,14 Eur/m2.
2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Kapušany je za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome
a) 0,250 Eur/m2 za nebytový priestor určený na garážovanie,
b) 0,600 Eur/m2 za nebytový priestor určený na podnikanie a zárobkovú činnosť.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z nehnuteľností oslobodzuje:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
- pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na to, že sú to:
rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami, brehové porasty a iné plochy stromovej
a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo
krajinotvornou funkciou.

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. 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 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.
2. 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 zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti
vydražením alebo dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ alebo dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom alebo na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve.
§ 19
Vyrubovanie dane
1. Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
2. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 Eur nebude vyrubovať ani vyberať.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 20
Predmet 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:
a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 21
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto je vlastníkom psa.

§ 22
Základ dane
1. Základom dane je počet psov.
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§ 23
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za psa na území obce Kapušany je za jedného psa a kalendárny rok:
a) 8,50 Eur za psa držaného v rodinných domoch, v záhradkárskych chatkách a na
pozemkoch,
b) 10,00 Eur za psa držaného v bytoch a bytových domoch,
c) 13,00 Eur za psa držaného v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové
činnosti.
§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
Daňovník je povinný písomné oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
§ 25
Oslobodenie od dane za psa
Správca dane ustanovuje, že od dane za psa sú oslobodení vlastníci psov, fyzické osoby staršie
ako 62 rokov. Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu sú
na danej adrese evidované aj osoby, na ktoré sa oslobodenie nevzťahuje.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 26
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve alebo správe obce, najmä obecné komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská,
obecná zeleň a pod. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
Miesta považované za vyhradené verejné priestranstvá:
- priestory obecného trhoviska,
- verejné priestranstvo v Parku sv. Cyrila a Metoda.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu,
e) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
f) umiestnenie skládky,
g) trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradených miest.
§ 27
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 28
Sadzba
1. Správca dane určuje sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Kapušany za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň vo výške:
a) 0,50 Eur za umiestnenie predajného zariadenia do 2 hodín,
b) 0,70 Eur za umiestnenie predajného zariadenia nad 2 hodiny,
c) 2,25 Eur za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania vrátane alkoholických nápojov
(mimo KFD, koncerty),
d) 4,50 Eur za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania vrátane alkoholických nápojov
(KFD, koncerty),
e) 1,12 Eur za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania bez alkoholických nápojov (mimo
KFD, koncerty),
f) 2,25 Eur za predaj rýchleho občerstvenia a stravovania bez alkoholických nápojov
(KFD, koncerty),
g) 1,12 Eur za predaj drobností a upomienkových predmetov (mimo KFD, koncerty),
h) 2,25 Eur za predaj drobností a upomienkových predmetov (KFD, koncerty),
i) 2,50 Eur za umiestnenie zariadenia cirkusu,
j) 2,50 Eur za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
k) 0,16 Eur umiestnenie stavebného zariadenia a skládky,
l) 0,33 Eur za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla,
m) 0,66 Eur za trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla,
n) 2,40 Eur/m2/rok poplatok za umiestnenie prenosnej garáže,
o) 2,40 Eur/m2/rok poplatok za iný záber verejného priestranstva.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 30
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti predložením vyplnenej prihlášky k vyrubeniu
dane.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 31
Oslobodenie od dane
1. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých výťažok je v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
b) predaj ľudovo – umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch,
c) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb,
ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,
d) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom
opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 32
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie‟).
§ 33
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 34
Základ dane
1. Základom dane je počet prenocovaní.
§ 35
Sadzba dane
1. Sadzba dane za ubytovanie je 0,33 Eur na osobu za každé prenocovanie.

§ 36
Vyberanie dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2. Daň je splatná štvrťročne pozadu do 15. dňa nasledujúceho štvrťroka pri predložení hlásenia
prevádzkovateľa zariadenia o počte prenocovaní za predchádzajúci štvrťrok.
3. Prevádzkovateľ prechodného ubytovania je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte
ubytovaných osôb a je povinný umožniť správcovi dane nahliadať do tejto evidencie za účelom
kontroly správnosti vykazovanej evidencie v nadväznosti na štvrťročné hlásenia.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 37
Predmet 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.
§ 38
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 39
Základ dane
1. Základom dane je počet predajných automatov.
§ 40
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 25,00 Eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 41
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
2. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer umiestniť predajný automat
a nevyhnutné náležitosti, ktoré sú potrebné ku vyrubeniu dane.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 42
Predmet 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:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 43
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 44
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok:
a) 70,00 Eur za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 35,00 Eur za jeden mechanický prístroj - biliard, bowling, stolný futbal, stolný hokej,
šípky, automat a ostatné zariadenia na zábavné hry.
§ 45
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
2. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer umiestniť nevýherný hrací prístroj
a nevyhnutné náležitosti, ktoré sú potrebné ku vyrubeniu dane.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 46
1. Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok‟) sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 47
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň je:
a) 0,0383 Eur pre fyzickú osobu – na kalendárny deň, ročne 14,00 Eur,
2. Sadzba poplatku pre pôvodcov odpadu so zavedeným množstvovým zberom je:
b) 0,0262 Eur za 1l komunálneho odpadu pri 110 l nádobe, ročne 75,00 Eur,
c) 0,0161 Eur za 1l komunálneho odpadu pri 1 100 l nádobe, ročne 460,00 Eur.
§ 48
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu;
v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti; ak je
poplatníkom osoba podľa §45 ods.2 písm. b) alebo c) názov alebo obchodné meno alebo
dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak sa požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočností nastali.
§ 49
Určenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím.

§ 50
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec odpustí alebo zníži poplatok len tomu, kto sa viac ako 90 dní zdržiava mimo územia obce
a preukáže sa príslušným dokladom:
a) potvrdenie o dobe trvania denného štúdia v zahraničí,
b) potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho vzťahu, alebo obdobného vzťahu
s určením miesta výkonu zamestnania,
c) potvrdenie o ubytovaní mimo trvalého pobytu,
d) potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v inej obci,
e) potvrdenie o výkone vyšetrovacej väzby alebo o výkone trestu,
f) potvrdenie o umiestení v reedukačnom zariadení,
g) potvrdenie o pobyte v zariadení poskytujúcom sociálne služby pobytovou formou,
h) obec môže v jednotlivých prípadoch zohľadniť aj iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
zníženie alebo odpustenie poplatku, a to na základe žiadosti poplatníka a po prešetrení
objektívnych skutočností.
2. O zníženie alebo odpustenie poplatku požiada obec poplatník alebo jeho najbližší príbuzný
formou písomnej žiadosti doplnenej uvedenými dokladmi.
3. Žiadosť musí byť podaná do 31. januára príslušného roka alebo do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočností nastali.
§ 51
Spoločné ustanovenie
1. Správca dane ustanovuje, že poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady najviac
v úhrne do sumy 3,00 Eur nebude vyrubovať.

1.

2.
3.
4.

§ 52
Záverečné ustanovenie
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušujú Všeobecne záväzne
nariadenie č.3/2014 o miestnych daniach a Všeobecne záväzne nariadenie č.2/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh VZN č. 6/2019 bol vyvesený na obecnej tabuli od 27.11.2019 do 12.12.2019
VZN č. 6/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kapušanoch dňa 13.12.2019
uznesením č. 127/2019
Na úradnej tabuli bolo VZN č. 6/2019 vyvesené dňa 16.12.2019 a účinnosť nadobúda pätnástym
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Kapušanoch, 16.12.2019

RNDr. Slávka Guteková
Starostka obce

