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Obec Makov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, §
17 ods. 2, 3 a 4, § 29, §36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98 a § 99e ods. 9 zákonom č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov
č. 9/2017
o miestnych daniach v Obci Makov
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie druhov miestnych
daní, sadzieb daní, spôsobu, formy a miesta pre zaplatenie daní a ďalších náležitostí vyberania
miestnych daní na území Obce Makov.
§2
Druhy miestnych daní a poplatku
1. Obecné zastupiteľstvo v Makove (ďalej len „správca dane“) podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v súlade s § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018
nasledovné miestne dane a miestny poplatok:
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 miestny
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania daní a poplatku
uvedených v § 2 bode 1. na území obce Makov.

Čl. I.
Daň z nehnuteľností
Čl. I/I.
Daň z pozemkov

1.

§3
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Makov hodnotu pozemku bez porastov, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,1035 €/1 m2 a trvalé trávne porasty 0,0199 €/1
m2
b) záhrady 1,85 €/1 m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 €/1 m2
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d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy 0,12 €/1 m2 v prípade, že daňovník nepredloží určenie hodnoty
pozemkov podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
e) stavebné pozemky 18,58 €/1 m2
§4
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Makov ročnú sadzbu dane z pozemkov:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 1,25 %
- záhrady 0,40 %
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 %
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy 1,50 %
- stavebné pozemky 0,40 %

ČI. I/II.
Daň zo stavieb

1.

2.

§5
Sadzba dane
Správca dane určuje pre stavby na území obce Makov ročnú sadzbu dane zo stavieb v tomto
členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,120 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 0,120 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,500 €
d) samostatne stojace garáže 0,250 €
e) stavby hromadných garáží 0,250 €
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou 0,250 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 0,700 €
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,900 €
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,400 €
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok 0,04 € za podlažie za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

ČI. I/III.
Daň z bytov

1.
2.

§6
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov za byty na území obce Makov je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,200 €.
Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Makov je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,200 €.
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ČI. I/IV.
Oslobodenia od dane a zníženia dane
§7
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.
b) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
b) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:
a) 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb
v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických
osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 20 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako
garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu.
a)

Čl. II.
DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje na území obce Makov 6 € za jedného psa a kalendárny rok.

Čl. III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1.

2.

§9
Predmet dane
Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Makov, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov,
b) chodníky a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) priestor medzi budovami Obecného úradu Makov a Domom kultúry Makov,
d) priestor popri miestnej komunikácii pod Grapami (pozemok CKN 258/1 Ostatné plochy
o výmere 461 m2).
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré Obec Makov
prenajala.
Osobitným užívaním verejného priestranstva Obce Makov sa rozumie.
a) umiestnenie zariadenie cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií,
b) umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu, drevnej hmoty, tuhého
paliva,
c) trvalé parkovanie motorových vozidiel mimo stráženého parkoviska.
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§ 10
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje na území Obce Makov nasledovné sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva:
1. za umiestnenie zariadenie cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií vo výške 0,00 €/1
m2/každý aj začatý deň.
2. za umiestnenie skládky:
- stavebného materiálu, stavebného odpadu vo výške 1,00 €/1 m2/každý aj začatý deň.
- drevnej hmoty vo výške 1,00 €/1 m2/každý aj začatý deň.
- tuhého paliva vo výške 1,00 €/1 m2/každý aj začatý deň.
3. za trvalé parkovanie motorových vozidiel mimo stráženého parkoviska vo výške 1 €/1 m2 každý
aj začatý deň.

1.

2.

§ 11
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne
Obci Makov najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
V písomnom oznámení daňovník uvedie:
- meno, priezvisko, adresu a identifikačné údaje žiadateľa,
- účel osobitného užívania verejného priestranstva,
- dobu osobitného užívania verejného priestranstva,
- výmeru osobitne užívaného verejného priestranstva v m2 (príloha VZN č. 1).
Daňovník je povinný oznámiť Obci Makov skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 30
dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva (príloha VZN č. 1).

Čl. IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

1.
2.

3.

1.
2.

§ 12
Oznamovacia povinnosť
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti do 30 dní
odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania na
Obci Makov – úsek správy miestnych daní vyplnením tlačiva určeného správcom dane na
oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie (príloha VZN č. 2).
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení, alebo ak daňová
povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do
30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj
prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu
adresy doručovania písomností. Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné uviesť deň ukončenia
prevádzky (príloha VZN č. 3).
§ 13
Sadzba dane a vyberanie dane
Správca dane ustanovuje na území obce Makov sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,50 €/1
osoba/1 prenocovanie.
Daň za ubytovanie za správcu dane od daňovníka vyberá platiteľ dane.
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1.

2.

1.

2.

§ 14
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo
elektronickej forme pre potreby kontroly dane za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň
ubytovania.
Evidencia musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a úplnú adresu ubytovanej osoby,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c) deň príchodu a deň odchodu,
d) počet prenocovaní.
Platiteľ dane daňovníkovi za úhradu dane za ubytovanie odovzdá príjmový pokladničný doklad,
ktorého kópiu vedie vo svojej evidencii.
§ 15
Spôsob odvodu dane obci
Platiteľ dane predkladá správcovi dane do 15.01., 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07.,
15.08., 15.09., 15.10., 15.11. a 15.12. kalendárneho roka hlásenie k miestnej dani za ubytovanie
formou mesačného vyúčtovania výberu dane za ubytovanie (príloha č. VZN 2).
Platiteľ dane daň za ubytovanie môže platiť správcovi dane poštovou poukážkou, prevodom
z účtu vedeného v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom
ústave, alebo v hotovosti do pokladne správcu dane do výšky 331,94 € a to do 15.01., 15.02.,
15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. a 15.12. kalendárneho roka za
predchádzajúci mesiac.

Čl. V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 16
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje na území obce Makov sadzbu dane na kalendárny rok vo výške 10 €/1
predajný automat.
§ 17
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane:
a) fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla predajného automatu, prípadne iný
doklad s technickým popisom za každý priznaní predajný automat.
b) nájomnú zmluvu, resp. list vlastníctva na budovu, v ktorej je predajný automat umiestnený.

Čl. VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 18
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje na území obce Makov sadzbu dane na kalendárny rok vo výške 30 €/1
nevýherný hrací prístroj/1 rok.
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§ 19
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane:
a) fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla nevýherného hracieho prístroja,
prípadne iný doklad s technickým popisom za každý nevýherný hrací prístroj.
b) nájomnú zmluvu, resp. list vlastníctva na budovu, v ktorej je nevýherný hrací prístroj umiestnený.

ČL. VIII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 20
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.
§ 21
Označenie platby dane daňovníkom
1. Daňovník označí platbu dane z nehnuteľností:
uvedené v rozhodnutí
Variabilný symbol na dani z nehnuteľností
uvedené v rozhodnutí
Konštantný symbol
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
GIBASKBX
BIC
uviesť druh dane, ktorý je uhrádzaný
Poznámka
2. Daňovník označí platbu dane za psa:
Variabilný symbol na dani za psa
Konštantný symbol
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
BIC
Poznámka

uvedené v rozhodnutí
uvedené v rozhodnutí
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
GIBASKBX
uviesť druh dane, ktorý je uhrádzaný

3. Daňovník označí platbu dane za užívanie verejného priestranstva:
Variabilný symbol na dani za užívanie verejného
uvedené v rozhodnutí
priestranstva
uvedené v rozhodnutí
Konštantný symbol
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
GIBASKBX
BIC
uviesť druh dane, ktorý je uhrádzaný
Poznámka
4. Daňovník označí platbu dane za ubytovanie:
Variabilný symbol na dani za ubytovanie
Konštantný symbol
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
BIC
Poznámka

52016000číslo mesiaca
uvedené v rozhodnutí
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
GIBASKBX
uviesť druh dane, ktorý je uhrádzaný

5. Daňovník označí platbu dane za predajné automaty:
Variabilný symbol na dani za predajné automaty
Konštantný symbol
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
BIC
Poznámka

uvedené v rozhodnutí
uvedené v rozhodnutí
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
GIBASKBX
uviesť druh dane, ktorý je uhrádzaný
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6. Daňovník označí platbu dane za nevýherné hracie prístroje:
Variabilný symbol na dani za nevýherné hracie
uvedené v rozhodnutí
prístroje
uvedené v rozhodnutí
Konštantný symbol
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
GIBASKBX
BIC
uviesť druh dane, ktorý je uhrádzaný
Poznámka

1.
2.

3.

§ 22
Spoločné ustanovenia
Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní
a poplatku podľa ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto konanie
považuje za správny delikt v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
a správca dane a miestneho poplatku takto konajúcej osobe uloží pokutu alebo vyrubí úrok z
omeškania v zmysle vyššie uvedeného zákona.
O zmiernení alebo odstránení tvrdosti miestnych daní a poplatku resp. z nich plynúcich sankcií
rozhoduje starosta obce, zástupca starostu obce, resp. poslancami Obecného zastupiteľstva
v Makove určená komisia.

§ 23
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa ruší VZN Obce Makov č. .../2015 o miestnych daniach v Obci Makov dňom
31.12.2017.

1.
2.

§ 24
Právoplatnosť a účinnosť
Toto VZN Obce Makov č. 9/2017 o miestnych daniach v Obci Makov bolo schválené uznesením
č. 76/2017 Obecného zastupiteľstva v Makove zo dňa 06.12.2017.
Účinnosť zavedených miestnych daní v zmysle tohto VZN je od 01. 01. 2018.

V Makove dňa 07.12.2017

Martin Pavlík
starosta obce
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OBEC MAKOV

Príloha č. 1

Makov 60, 023 56 Makov

k VZN Obce Makov č. 9/2017

Oznámenie
vzniku - zániku* daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
DAŇOVNÍK:
1. Meno a priezvisko, resp. obchodné meno: ........................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Adresa trvalého pobytu, resp. sídlo firmy: ........................................................................................
............................................................................................................................................................
3. RČ/IČO: ....................................................... DIČ: ............................................................................
4. Tel. č.: .......................................................... E-mail: ........................................................................

PREDMET DANE:
1. Označenie verejného priestranstva: ..................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Spôsob využitia verejného priestranstva**:
a) umiestnenie zariadenie cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií,
b) umiestnenie skládky:
- stavebného materiálu, stavebného odpadu,
- drevnej hmoty,
- tuhého paliva,
c) trvalé parkovanie motorových vozidiel mimo stráženého parkoviska.
3. Dátum vzniku daň. povinnosti: ................... Dátum zániku daň. povinnosti: ...................................
4. Výmera užívaného verejného priestranstva v m2: ............................................................................
*nehodiace sa preškrtnite
**správne podčiarknuť
Poučenie
Platiteľ dane je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V Makove, dňa .....................................
..........................................................
podpis zodpovednej osoby a pečiatka
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OBEC MAKOV

Príloha č. 2

Makov 60, 023 56 Makov

k VZN Obce Makov č. 9/2017

Oznámenie
vzniku - zániku* daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Obchodné meno, názov prevádzkovateľa, PO, FO
Sídlo, miesto podnikania – adresa (ulica, číslo, PSČ)
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby
Číslo telefónu – pevná linka
Číslo telefónu – mobil
E-mailová adresa
Názov ubytovacieho zariadenia v obci
Adresa ubytovacieho zariadenia v obci
IČO/RČ*
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIC
Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia
Dátum zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
Ubytovacia kapacita

*nehodiace sa preškrtnite
Poučenie
Platiteľ dane je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V Makove, dňa .....................................
..........................................................
podpis zodpovednej osoby a pečiatka
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OBEC MAKOV

Príloha č. 3

Makov 60, 023 56 Makov

k VZN Obce Makov č. 9/2017

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie
Obchodné meno, názov
prevádzkovateľa, PO, FO

Názov ubytovacieho
zariadenia v obci

Adresa
ubytovacieho
zariadenia v obci

Meno zodpovednej osoby

Kontakt
(telefón,
mobil, e-mail)

IČO:
Daň v plnej výške
január
Daň v plnej výške
február
Daň v plnej výške
marec
Daň v plnej výške
apríl
Daň v plnej výške
máj
Daň v plnej výške
jún
Daň v plnej výške
júl
Daň v plnej výške
august
Daň v plnej výške
september
Daň v plnej výške
október
Daň v plnej výške
november
Daň v plnej výške
december

DIČ:
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní
Počet
prenocovaní

RČ:
x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

x sadzba 0,50 €/ prenocovanie

SPOLU daň

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne
a úplné.
Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a daň uhraďte:
52016000číslo mesiaca
Variabilný symbol na dani za ubytovanie
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0559 – poštový platobný poukaz
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
GIBASKBX
BIC
uviesť druh dane, ktorý je uhrádzaný
Poznámka
alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15.01., 15.02., 15.03., 15.04.,
15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. a 15.12. kalendárneho roka za predchádzajúci
mesiac.
V Makove, dňa .....................................
..........................................................
podpis zodpovednej osoby a pečiatka
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