Mesto Sereď

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2005
o miestnych daniach

Schválené MsZ
v Seredi, dňa 11.12.2007

Účinnosť od
01.01.2008

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č.3/2005
o miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na základe § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 12 ods. 7 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
na svojom zasadnutí dňa 11.12.2007 prerokovalo Dodatok č.2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č.3/2005 o miestnych daniach.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2005 v platnom znení sa mení a dopĺňa
nasledovne :

A/ § 7 pôvodné znenie ods. 2,3,4 a 5 sa vypúšťa a nahrádza novým znením :

§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane:
a) vo výške 30% z daňovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve občanov
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi / hmotnú núdzu preukáže potvrdením úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny/ a starších občanov ako 65 rokov /občan predloží
k nahliadnutiu občiansky preukaz/, za podmienky, že pozemky slúžia pre ich vlastnú
potrebu.
b) vo výške 30% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov
nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi / hmotnú núdzu preukáže potvrdením úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny/ a starších občanov ako 65 rokov /občan predloží
k nahliadnutiu občiansky preukaz/ 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 /občan – žiadateľ predloží k nahliadnutiu
doklad preukazujúci dôvod zníženia daňovej povinnosti /, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie.
c) vo výške 30% z daňovej povinnosti na samostatne stojace garáže vo vlastníctve
občanov starších ako 65 rokov /občan predloží k nahliadnutiu občiansky preukaz/
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 /občan – žiadateľ predloží k
nahliadnutiu dokladu preukazujúci dôvod zníženia daňovej povinnosti/, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.

-23. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia daňovej
povinnosti z pozemkov, stavieb na bývanie a samostatne stojacich garáží je nad 65 rokov.
4. Občan, ktorý si uplatnil zníženie dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach
z dôvodu vekovej hranice a nenastali u neho zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane, bude znížená daň i v nasledujúcich rokoch.
5. Občan, ktorý dovŕšil vek nad 65 rokov a občan, ktorý sa stal prevažne alebo úplne
bezvládnym v období predchádzajúcom bežnému zdaňovaciemu obdobiu a nenastali
u neho zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane, si uplatní zníženie dane
čestným prehlásením, že nehnuteľnosti slúžia na jeho trvalé bývanie a osobnú potrebu a to
najneskôr v lehote na podanie daňového priznania. Preukazujúcim dokladom bude
k nahliadnutiu občiansky preukaz a rozhodnutie o miere funkčnej poruchy.

B/ § 13 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
Daňová povinnosť vzniká do 30 dní odo dňa, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová
povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak 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. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámil.
C/ § 15 sa vypúšťa ods. 2 a nahrádza sa novým znením:
2. Správca dane za nového prihláseného psa vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru.
D/ § 16
- v ods.1 sa vypúšťajú slová:
„a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva“
- v ods. 3 sa vypúšťajú slová:
„a dočasného“
E/ § 18 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
l. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer užívať verejné priestranstvo
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

-3F/) § 20 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom . Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
G/ § 21 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva . Daňová povinnosť
v priebehu zdaňovacieho obdobia zaniká, ak daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti .
Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená , ak
daňovník v uvedenej lehote o to požiada.
H/ § 33 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov.
Daňovníkovi vzniká povinnosť nahlásiť túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania predajných automatov, ak
daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
neoznámi zánik daňovej povinnosti.
CH/ § 34 ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
Daňovník je povinný :
1,/ a./ písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti
b./ viesť evidenciu o prevádzkovaní predajných automatov, ktorá musí
obsahovať : vlastníka predajného automatu, druh automatu, výrobné číslo automatu,
deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania automatu.
c./ označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa.
- druh predajného automatu, výrobné číslo automatu,
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d./ písomne oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti
I/ § 40 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
Daňovníkovi vzniká povinnosť nahlásiť túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania

nevýherných hracích prístrojov, ak daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
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bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote neoznámi
zánik daňovej povinnosti.
J/ § 41 ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
Daňovník je povinný :
1,/ a./ písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti
b./ viesť evidenciu o prevádzkovaní nevýherných hracích prístrojov, ktorá musí
obsahovať : vlastníka nevýherného hracieho prístroja, druh , výrobné číslo
prístroja, deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja.
c./ označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa.
- druh nevýherného hracieho prístroja , výrobné číslo ,
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d./ písomne oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti
K/ SIEDMA ČASŤ od § 43,§44, § 45, § 46, § 47 do § 48 sa vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 43
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť
kalendárneho roka.
§ 44
Daňovník
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia
udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie
v platnom znení.
§ 45
Vymedzenie základu dane
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia mesta v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia mesta Sereď je
30 453 658 m2.

-52. Zastavané územie mesta Sereď sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od
zdroja ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne
V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia do 30 km od zdroja ohrozenia. Tým je mesto
miestne príslušným pre správu dane za jadrové zariadenie.
§ 46
Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 45 tohto ustanovenia je 0,02 Sk/m2.
§ 47
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Mestský úrad v Seredi. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov
prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu
jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet
reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
§ 48
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu
dane podľa § 45 ods. 1 a sadzby dane podľa § 46 tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov
v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú
časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové
zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
§ 49
Platenie dane

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.
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L/ § 51 ods. 1 sa dopĺňa nasledovne:
Správca dane vyrubí miestnu daň uvedenú v § 1 ods. 1 platobným výmerom, pokiaľ nie je
v zákone uvedené inak.

M/ § 54 ods. 2 sa dopĺňa nasledovne:
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach nadobúda účinnosť 1.1.2008.

Mgr. Vladimír Vranovič v.r.
primátor mesta

Schválené dňa : 11.12.2007
Vyvesené dňa : 13.12.2007
Zvesené dňa :

31.12.2007

