Dodatok číslo 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lúčka o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3 /2015
Obec Lúčka v súlade s ustanovením § 6 zák. ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s 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 tento dodatok
číslo 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lúčka o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3 /2015
Týmto dodatkom číslo 1 sa Všeobecné záväzné nariadenie obce Lúčka o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2015
1. mení § 4 nasledovne :

Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Lúčka , okrem pozemkov nachádzajúcich sa
v jednotlivej časti obce uvedenej v §2 ods. 2 ročnú sadzbu dane z pozemkov:
Odsek 1/ písm. d/
Z
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

2,00 % zo základu dane,

na
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

2,30 % zo základu dane,
,

(2) Správca dane určuje v jednotlivej časti obce vymedzenej parcelami č. :
1147/18,1147/40,1147/41,1147/42,1147/43,1147/44,1147/45,1147/46,1147/47,1147/48,
1147/49,1147/50,1147/51,1147/52, 1145/4,1145/30, 1145/31, 1145/33, 1145/37, 1145/38,
1145/29, 1145/35, 1145/36, ročnú sadzbu dane z pozemkov:
Odsek 2/ písm. d/
Z
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

2,00 % zo základu dane,

na
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

2,30 % zo základu dane,
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2. mení § 9 v celom znení nasledovne:

Daň za užívanie verejného priestranstva
Z
(1)

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Lúčka, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné /štátne/ a všetky vedľajšie /miestne/ cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od
krajnice po krajnicu,
b/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce Lúčka,

(2)

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie

a/
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c/
umiestnenie skládky,
(3)
(4)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Správca dane obce Lúčka určuje za užívanie verejného priestranstva 0,33€ za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Ohlasovacia povinnosť
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Lúčke – a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na
výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Lúčke
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva sa skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.

Splatnosť dane
(1) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinnosti na Obecnom úrade v Lúčke,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými
splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na
Obecnom úrade v Lúčke pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
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na
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1)

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Lúčka, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné a všetky vedľajšie /miestne/ cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po
krajnicu, na území obce Lúčka, priestranstvo pre Obecným úradom a miestnym obchodom
b/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce Lúčka,

(2)

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie

a/
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ambulantných služieb / napr: brúsenie nožov,
nožníc, oprava obuvi, čistenie peria a pod./ a pre ambulantný predaj / napr: predaj kníh, novín, obrazov, predaj
potravinárskych výrobkov aj vlastnej výroby, ovocia , zeleniny a pod. /
b/
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií,
c/
umiestnenie skládky,
(3)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(4)

Správca dane obce Lúčka určuje za užívanie verejného priestranstva 0,40 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Ohlasovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu
v Lúčke – a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má
realizovať užívanie verejného priestranstva. Príloha č. 2
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Lúčke skutočnosť, že
osobitné užívanie verejného priestranstva sa skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

Splatnosť dane
(2)
Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia jednorázovo
v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu dane uvedenom na
rozhodnutí

b/ Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí

Všetky ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3 /2015 ostávajú nezmenené a v platnosti.
Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka sa na tomto dodatku č 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.3/2015
uznieslo dňa 05.12.2016
Tento dodatok číslo 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lúčka o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3 /2015 nadobúda účinnosť 01.01.2017.
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Vyvesené: 21.11.2016
Zvesené: 05.12.2016

Jozef Szabó
starosta obce
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Príloha č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Obec Lúčka
Lúčka č. 39
049 42 Drnava

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA AMBULANTNÝ PREDAJ
Obchodné meno (resp. meno a priezvisko fyzickej osoby):
.......................................................................................................................................................
Telefonický kontakt: ..................................................................................................................
IČO spoločnosti (resp. fyzickej osoby): ...................................................................................
DIČ spoločnosti ( resp. fyzickej osoby): ....................................................................................
Adresa sídla spoločnosti (resp. trvalého bydliska fyzickej osoby):
......................................................................................................................................................
Sortiment predávaných výrobkov (resp. druh poskytovaných služieb):
......................................................................................................................................................
Adresa trhového miesta (ulica a číslo parcely): ......................................................................
Rozmery a popis stánku alebo zariadenia:...............................................................................
Označenie zariadenia ( predajného zariadenia, ŠPZ):................................................................
Termín predaja výrobkov (resp. poskytovania služieb): ..........................................................
Prevádzková doba: .....................................................................................................................

V Lúčke, dňa .........................
.........................................................
podpis žiadateľa/pečiatka
Prílohy:
1) Fotokópia oprávnenia na podnikanie, resp. doklad o tom, že ste vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňujete vlastnú
pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo ste nájomcom takého pozemku alebo máte obdobný právny vzťah
k takému pozemku
2) Súhlas správcu trhového miesta
3) V prípade predaja potravinárskych výrobkov predložiť súhlas príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva
4) Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na
ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie
s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať
elektronickú registračnú pokladnicu
5) Vizualizácia a situačný nákres umiestnenia predajného stánku na danom mieste
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