Obec Karlová v súlade s ustanovením §6 ods.1 č. 369/1991 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 , §7 ods. 5, 6 a 7, § 8
ods.2 a 4 , § 12 ods. 2 3, § 16 ods. 2 a 3 ,§ 17 ods. 2,3 a 4, § 29 , §36, §43, §51,
§59 a §98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 2/2020
zo dňa 15.12.2020 o miestnych daniach na území obce
Karlová
§1
Druhy miestnych daní
Obecné zastupiteľstvo v Karlovej podľa § 6 a § 11 odst. 4 písm. d zákona č. 369/0990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že obec Karlová ako správca
dane v nadväznosti na § 98 zákona č. 585/2004 Z. z. zavádza s účinnosťouod 1. Januára
2021 tieto miestne dane :
1. a) daň z nehnuteľnosti
b) Daň za psa

§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 písm. a , b , je kalendárny rok

§3
Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daň z pozemkov
§4
Sadzby dane z pozemkov
1. Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane z pozemkov nasledovne v
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady , trvalé trávnaté porasty
b) Záhrady
c) Zastavané plochy a nádvoria ,
d) Rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využiteľné vodné plochy
e) Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy
f) Stavebné pozemky
g) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

%
0,33
0,40
0,45
0,25
0,25
1,00
1,00

€/m2
0,358
0,066
1,320
0,141
0,141
13,270
1,320

Daň zo stavieb
§5
Sadzby dane zo stavieb
1.

Správca dane určuje ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
na území obce nasledovne :
€/ m2

pre poschodie

a) Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,033
b) Stavby na skleníky, pôdohospodársku produkciu
0,100

0,020
0,020

c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov pre rekreáciu

0,331

0.020

d) samostatne stojace garáže alebo stavby používané na tieto účely

0,200

0,020

e) hromadné garáže

0,530

f)

0,950 0.020

hromadné garáže pod zemou

0,020

g) priemyselné stavby , stavby na ostatnú podnik. a zárobk. činnosť

1,000 0,020

h) ostatné stavby

0,331 0,020

i)

byty

0,070

j)

nebytové priestory

0,100

§6
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane :
a) Pre FO jednou splátkou. Ak vyrubená daň prekročí hodnotu 50 € v dvoch
rovnakých splátkach
1. Splátka – do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
2. Splátka – do 30. septembra určeného kalendárneho roku.
b) Pre PO jednou splátkou. Ak vyrubená daň prekročí hodnotu 300€, v dvoch
rovnakých splátkach :
1. Splátka - do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
2. Splátka do 30. septembra určeného kalendárneho roku.

3. Daň je možné zaplatiť naraz aj vtedy ak je vyššia ako je uvedené v ods. 2

Daň za psa
§7
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne :
a) 5€ za psa chovaného v rodinnom dome

b) 5€ za psa chovaného v bytovom dome
c) 10€ za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií.

§8
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa , ktorý je inak predmetom dane, ak
držiteľom psa je nevidomá osoba, ak táto osoba drží viac psov, ktorí sú predmetom dane za
psa, od dane je oslobodený iba jeden z držaných psov.

§9
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa ,ak sa nedá preukázať ,kto psa vlastní.

§10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa §22 ods.1 zákona, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§ 11
Oznamovacia povinnosť platenia dane
1. . Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane.

2. Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
písomne správcovi dane najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane.

§ 12
Evidencia psov
Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby psy
známku nosili. Stratu známky je vlastník povinný ohlásiť do 15 dní od jej straty na OcÚ
Karlová. Za vydanie náhradnej známky stanovuje obec 2 € .

§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Karlovej dňa 15.12.2020 pod
číslom uznesenia 22/2020 a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Karlová.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2021
3. Dňom 31.12.2020 vrátane sa ruší doterajšie VZN o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Karlová č.
1/2012 zo dňa 11.12.2012

V Karlovej dňa 15.12.2020

Adriana Malatová
Starostka obce

