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N Á V R H

Mesto Spišská Nová Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6 , § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,  2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov    v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVZNÉ NARIADENIE MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
č.  6/2009
O PODMIENKACH URČOVANIA A VYBERANIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
NA ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES


ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, 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 z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2010    d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í.   

(2) 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").

Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2 
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2  nie je uvedené inak, je
	a)	vlastník pozemku ,
	b)	správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce		alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností ( ďalej len „kataster“).

(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
	a)	fyzická osoba alebo  právnická osoba,  ktorej  boli  pridelené  na  obhospodarovanie náhradné pozemky  vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
	b)	nájomca ak,
		1.	nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je 		    zapísaný v katastri,
		2.	má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
  		3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov  je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov  zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§ 3
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Mesta Spišská Nová Ves v tomto členení:
	a)	orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
	b)	trvalé trávne porasty,
	c)	záhrady,
	d)	lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
	e)	rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
	f)	zastavané plochy a nádvoria,
	g)	stavebné pozemky,
	h)	ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
	a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo  stavieb alebo dane z bytov,
	b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou		  verejných              účelových    komunikácií        a   celoštátne    železničné   dráhy a	 	   regionálne    železničné dráhy,
	c) pozemky alebo  ich  časti  zastavané  stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo 	     stavieb podľa  § 9 ods. 3 VZN.

(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

(5) Stavebným pozemkom nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.


§ 4
Základ dane
 (1) Základom dane z pozemkov – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty -  je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v § 5 VZN.

(2) Základom dane z pozemkov – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy - je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

(3) Základom dane z pozemkov – záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v § 5 ods. 4 VZN.

(4) Základom dane zo stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku uvedenej v § 5 ods. 5 VZN.

§ 5
Hodnota pôdy a pozemku  
(1) Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc  a ovocných sadov je 0,2399 €/m2 .

(2) Hodnota trvalých trávnych porastov je 0,0385 €/m2 .

(3) Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníkov s chovom rýb a ostatných  hospodársky  využívaných  vodných  plôch   je  určená v zmysle znaleckého posudku.

(4) Hodnota  záhrad, zastavaných plôch, nádvorí a ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov je  4,64 € /m2  .

(5) Hodnota stavebných pozemkov je  46,47 € /m2  .

§ 6
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,42 %.

§ 7
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 VZN a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 6 VZN.


Čl. II
 DAŇ ZO STAVIEB 
§ 8
Daňovník
(1) 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").
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

(3) Ak nemožno    určiť  daňovníka podľa  ods. 1 a 2,    daňovníkom   je    fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho  podielu na dani.

§ 9
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Mesta Spišská Nová Ves v tomto členení:
	a)  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  			stavbu, 
        	b)  stavby   na    pôdohospodársku      produkciu,      skleníky,   stavby  pre vodné   	     hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 		     produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
	c)	stavby rekreačných a záhradkárskych  chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
	d)	samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 		alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
	e)	priemyselné stavby, stavby  slúžiace  energetike,  stavby  slúžiace stavebníctvu, 	      stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 		administratívu,
	f)	stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
	g)	ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
	a)	s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
	b)	priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

§ 10
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.  

§ 11
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
	a)	0,210 € za stavby  na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 		hlavnú stavbu, 
	b) 	0,210 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
	c)	0,560  € za  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
	d)	0,870 €  za  samostatne  stojace garáže a  samostatné stavby hromadných garáží 	      a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,       
	e)	1,710 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 			stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 		vlastnú administratívu,
	f)	2,340 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
	g)	0,800 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

(2) Pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie je v čiastke 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za podlažie podľa odseku 2,  pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby. 

§ 12
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane  a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.


Čl. III
DAŇ Z BYTOV
§ 13
Daňovník
 (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.

§ 14
Predmet dane
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. 

§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 16
Sadzba dane
Ročná sadzba dane je:

   a)	  0,210 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
   b)	  0,950 € za každý aj začatý m2  podlahovej  plochy nebytového priestoru.

§ 17
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

Čl. IV
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 18
Oslobodenie od dane 
(1) Od dane z pozemkov sú oslobodené:
	a) 	pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré je správcom dane,
	b)	pozemky vo vlastníctve  iného  štátu  užívané  fyzickými  osobami,  ktoré  požívajú 		výsady  a imunitu   podľa   medzinárodného   práva   a   nie   sú   štátnymi občanmi 		Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
	c)  pozemky alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, 		na  vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, 		alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v 		správe  Slovenskej  akadémie  vied,  alebo  vo  vlastníctve   cirkví   a   náboženských
 		spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky alebo ich časti slúžiace stredným		školám,    strediskám     praktického   vyučovania  a  školským  zariadeniam  v 		zriaďovateľskej   pôsobnosti   samosprávnych   krajov  alebo   školám   a    školským 
		zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov, 
	d)	pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
	e)		pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
	f)   pozemky vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

(2) Od dane zo stavieb a bytov sú oslobodené:
	a)	stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, ktoré je správcom dane,
	b)	stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
	c)  stavby  alebo  ich  časti  slúžiace na vzdelávanie,  alebo  na   vedeckovýskumné      	      účely,  na  vykonávanie   náboženských     obradov,   vo  vlastníctve  verejných 		vysokých   škôl,  alebo  vo  vlastníctve  štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, 		vo  vlastníctve  štátu  v  správe  Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve 		cirkví  a  náboženských  spoločností  registrovaných   štátom,   ako  aj    stavby 		alebo ich  časti  slúžiace stredným  školám,  strediskám praktického vyučovania		a      školským     zariadeniam   v  zriaďovateľskej pôsobnosti  samosprávnych  		krajov         alebo      školám         a     školským zariadeniam v  zriaďovateľskej 		pôsobnosti krajských školských úradov, 
	  d) stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
	  e) stavby       užívané       na  účely – múzeá, galérie, divadlá, knižnice a osvetové  		 zariadenia.

§ 19
Zníženie dane
(1) Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnuteľností vo výške 50 %:
	a)	z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak  tieto pozemky 		slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
         b)	zo stavieb na  bývanie  a  bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov 	alebo      
              občanov  s   ťažkým   zdravotným    postihnutím,   alebo   držiteľov preukazu  občana  
             s  ťažkým zdravotným postihnutím,    alebo    držiteľov    preukazu    občana s    	    ťažkým zdravotným   postihnutím  s   potrebou   sprievodcu,    ako   aj  prevažne 	    alebo úplne 	   bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
	c)	z  garáží  a nebytových  priestoroch  v  bytových  domoch  slúžiacich  ako   garáž vo 		vlastníctve  občanov  starších ako  70  rokov   alebo občanov s ťažkým zdravotným 		postihnutím, alebo držiteľov  preukazu  občana s  ťažkým  zdravotným  postihnutím, 		alebo držiteľov preukazu občana   s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  s  potrebou 		sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
	d)	zo stavieb  alebo  bytov  vo  vlastníctve  právnických  osôb,  ktoré nie sú založené 		alebo zriadené na podnikanie.

 (2) Žiadosti s dokladmi na uplatnenie zníženia dane podľa ods. 1 predložia fyzické osoby a právnické osoby spolu s daňovým priznaním. Zníženie dane z titulu veku bude občanom poskytnuté bez predloženia dokladov. 

(3) Pri  súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

§ 20
Vznik daňovej povinnosti
 (1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 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 č. 582/2004 Z. z. neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľností alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná písomne oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Tlačivá na oznamovaciu povinnosť tvoria prílohy tohto nariadenia.

§ 21
Daňové priznania
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích obdobiach  do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov, ktoré sú určené vo všeobecne záväznom nariadení a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 18 ods.1 písm. a) a b) a  § 18 ods. 2 písm. a) a b) VZN.

(2) Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

(3) Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci. Oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane. Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov daňové priznanie podáva jeden z manželov. 


§ 22
Vyrubenie dane
(1) Daň z nehnuteľností Mesto Spišská Nová Ves vyrubí platobným výmerom.

(2) Pri dohode spoluvlastníkov Mesto Spišská Nová Ves vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal daňové priznanie; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý priznanie podal.

(3) Pri  nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi začínajúc mesiacom  nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

(4)  Mesto Spišská Nová Ves daň nižšiu ako  2 €  nebude vyrubovať.

§ 23
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v troch splátkach; prvá splátka do 31. mája, druhá splátka do 30. septembra, tretia splátka do 30. novembra.

(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne  sumu 33,19 € a právnickej osobe  331,94 €  je splatná naraz do 31. mája.



§ 24
Konanie
(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených, v konaní vo veciach dane z nehnuteľností sa postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov  č. 511/1992 Zb.

(2) Ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť vznikne do 31. decembra 2007, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2007.

(3) Ak daň z nehnuteľností bude vyrubená po 1. januári 2009 za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, táto suma bude prepočítaná konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa podľa § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Ak Mesto Spišská Nová Ves vráti miestnu daň alebo jej pomernú časť zaplatenú pred 1. januárom 2009 v slovenských korunách v sume vypočítanej podľa  predpisov účinných do 31. 12. 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli podľa § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(5) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona o dani z nehnuteľností č. 317/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov sa dokončí podľa doterajších predpisov.


§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o dani z nehnuteľností.

§ 26
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo schválené MsZ dňa  ... ............... a účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2010.


					

Schválené  VZN vyvesené dňa 


									PhDr. Ján Volný, PhD.
									    primátor mesta






Príloha č. 1 k VZN o dani z nehnuteľností č. 6/2009

Oznámenie fyzickej osoby o vzniku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

	Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 18 ods. 3 ukladá daňovníkom túto povinnosť: „Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.“

1. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému vzniká daňová povinnosť)
Titul, priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu:                                                      Rodné číslo/IČO:

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

2. Údaje o predmete dane z nehnuteľnosti, pri ktorej vzniká daňová povinnosť:
    Oznamujem, že som nadobudol nehnuteľnosť *kúpou – *darovaním – *dedením - *dražbou vedenú na liste vlastníctva č. .......................... 

      predmet dane                 adresa nehnuteľnosti            súp. č.      parc. č.     výmera m2      podiel

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

3. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému zaniká daňová povinnosť)
Titul, priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu alebo                                              Rodné číslo
Obchodné meno, sídlo (plný názov organizácie a adresa):			      IČO:

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

4. Dátum vkladu do katastra: .........................................................

Príloha:
Fotokópia kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, osvedčenie o dedičstve, zápisnica z dražby, fotokópia LV,  rozhodnutie Správy katastra Spišská Nová Ves o povolení vkladu.

     Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
    
V ........................... dňa ...................................
						   

 								podpis daňovníka
* nehodiace sa prečiarknuť
Príloha č. 2 k VZN o dani z nehnuteľností č. 6/2009

Oznámenie fyzickej osoby o zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

	Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 18 ods. 3 ukladá daňovníkom túto povinnosť: „Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.“

1. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému zaniká daňová povinnosť)
Titul, priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu:                                                      Rodné číslo/IČO:

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

2. Údaje o predmete dane z nehnuteľnosti, pri ktorej zaniká daňová povinnosť:
    Oznamujem, že vlastníctvo k nehnuteľností vedenej na liste vlastníctva č. ....................... zaniklo z titulu *predaja - *darovania - *dražby

      predmet dane                 adresa nehnuteľnosti            súp. č.      parc. č.     výmera m2      podiel

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

3. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému vzniká daňová povinnosť)
Titul, priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu alebo                                              Rodné číslo
Obchodné meno, sídlo (plný názov organizácie a adresa):			      IČO:

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

4. Dátum vkladu do katastra: .........................................................


Príloha:
Fotokópia kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, osvedčenie o dedičstve, zápisnica z dražby, fotokópia LV,  rozhodnutie Správy katastra Spišská Nová Ves o povolení vkladu.

     Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
    

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

 								podpis daňovníka
* nehodiace sa prečiarknuť
Príloha č. 3 k VZN o dani z nehnuteľností č. 6/2009

Oznámenie právnickej osoby o vzniku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

	Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 18 ods. 3 ukladá daňovníkom túto povinnosť: „Právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.“

1. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému vzniká daňová povinnosť)
Obchodné meno, sídlo (plný názov organizácie a adresa):                                            IČO:

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

2. Údaje o predmete dane z nehnuteľnosti, pri ktorej vzniká daňová povinnosť:
    Oznamujem, že som nadobudol nehnuteľnosť *kúpou – *darovaním – *dedením - *dražbou vedenú na liste vlastníctva č. .......................... 

      predmet dane                 adresa nehnuteľnosti            súp. č.      parc. č.     výmera m2      podiel

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

3. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému zaniká daňová povinnosť)
Titul, priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu alebo                                              Rodné číslo
Obchodné meno, sídlo (plný názov organizácie a adresa):			      IČO:

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

4. Dátum vkladu do katastra: .........................................................


Príloha:
Fotokópia kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, osvedčenie o dedičstve, zápisnica z dražby, fotokópia LV,  rozhodnutie Správy katastra Spišská Nová Ves o povolení vkladu.

     Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
    

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

 								podpis daňovníka
* nehodiace sa prečiarknuť
Príloha č. 4 k VZN o dani z nehnuteľností č. 6/2009

Oznámenie právnickej osoby o zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

	Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v § 18 ods. 3 ukladá daňovníkom túto povinnosť: „Právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.“

1. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému zaniká daňová povinnosť)
Obchodné meno, sídlo (plný názov organizácie a adresa):                                            IČO:

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

2. Údaje o predmete dane z nehnuteľnosti, pri ktorej zaniká daňová povinnosť:
    Oznamujem, že vlastníctvo k nehnuteľností vedenej na liste vlastníctva č. ....................... zaniklo z titulu *predaja - *darovania - *dražby

      predmet dane                 adresa nehnuteľnosti            súp. č.      parc. č.     výmera m2      podiel

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

3. Daňovník (údaje o daňovníkovi, ktorému vzniká daňová povinnosť)
Titul, priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu alebo                                              Rodné číslo
Obchodné meno, sídlo (plný názov organizácie a adresa):			      IČO:

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


4. Dátum vkladu do katastra: .........................................................


Príloha:
Fotokópia kúpno-predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, osvedčenie o dedičstve, zápisnica z dražby, fotokópia LV,  rozhodnutie Správy katastra Spišská Nová Ves o povolení vkladu.

     Daňovník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
    

V ........................... dňa ...................................
						   
 								podpis daňovníka
* nehodiace sa prečiarknuť

