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OBEC RUŽINDOL

NÁVRH

Dodatok č. 1/2020
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Ružindol
č. 2/2019

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ružindol
Obecné zastupiteľstvo obce Ružindol v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými splnomocňovacími ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
( ďalej len „zákon“ ) vydáva pre územie Obce Ružindol tento:
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Dodatok č. 1/2020
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Ružindol
č. 2/2019
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ružindol

Čl. I
Zmeny a doplnenia VZN č. 2/2019

2. ČASŤ MIESTNE DANE
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 11
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie;
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky;
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk;
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave;
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na
pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške:
a) 50 % stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzickej osoby v hmotnej núdzi, fyzických osôb
starších ako 70 rokov alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 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) 50 % garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických
osôb starších ako 70 rokov alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 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.
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V § 11 Oslobodenie od dane a zníženie dane sa za ods. č. (3) dopĺňajú ďalšie odseky č. 4, 5 a 6:
(4) Daňovník si uplatní nárok podľa ods. 2 a ods. 3 na zníženie dane alebo oslobodenie od dane
podaním žiadosti na to zdaňovacie obdobie, na ktoré daňovníkovi prvýkrát vzniká nárok na zníženie
dane alebo oslobodenie od dane, a to najneskôr v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Daňovníci, ktorí si uplatňujú nárok na
zníženie z titulu hmotnej núdze, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 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 musia
o zníženie požiadať každoročne.
(5) Daňovník je povinný predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane (napr. potvrdenie o
výške príjmov všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti, preukaz ŤZP a ŤZPS, občiansky preukaz
alebo identifikačnú kartu, rozhodnutie o bezvládnosti, ŠPZ auta).
(6) Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane podľa ods. 3 písm. a) a b) v prípade spoluvlastníctva sa znižuje
daň o výšku prislúchajúcu na ich spoluvlastnícky podiel.

10. ČASŤ POPLATOK
§ 58
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec Ružindol môže v individuálnych prípadoch poplatok odpustiť alebo vrátiť. A to v prípade, ak
poplatník preukáže, že sa v obci nezdržiava, aj napriek tomu, že má v obci Ružindol trvalý alebo
prechodný pobyt.
(2) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v
priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti.
(3) Poplatník na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podá písomnú žiadosť a to najneskôr do 30 dní
od skončenia určeného obdobia. Preukázať sa musí nasledovnými dokladmi:
- potvrdenie o prechodnom pobyte,
- potvrdenie o zaplatení poplatku na inom mieste, ako v mieste trvalého alebo prechodného bydliska.
(4) Obec Ružindol nevracia preplatok nižší ako 3,00 €.
(5) Obec Ružindol poskytne na základe písomnej žiadosti poplatníka nasledovné zľavy miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a) 30 % - za obdobie - za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný
predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť:
• Úradné potvrdenie o pobyte v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí za príslušný
školský rok, potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí v danom
zdaňovacom období, kópia pracovnej zmluvy zo zahraničia, potvrdenie o pobyte vyhotovenom
ubytovacím zariadením v zahraničí, príp. iné riadne preukázanie ubytovania v mieste štúdia alebo
v mieste vykonávania práce alebo v mieste pobytu v zahraničí
• Potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou
• Rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody, rozhodnutie o výkone väzby
• Potvrdenie o návšteve školy navštevovanej mimo územia SR
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• Údaje o žiakovi alebo študentovi navštevujúcom školu na území SR v rozsahu meno, priezvisko
a dátum narodenia alebo rodné číslo
• Potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením o prechodnom pobyte alebo zmluvou o ubytovaní
alebo dokladom o ubytovaní na území SR u poplatníkov zamestnaných mimo územia obce
Ružindol.
Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
V zmysle § 5 ods. 1 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) pri správe daní sa
používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daňového subjektu musia
byť v štátnom jazyku.
b)

c)
d)

Obec Ružindol poskytne automaticky ( bez podania písomnej žiadosti poplatníka ) úľavu 20 % z
poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie každému poplatníkovi, ktorý dovŕši k 1. januáru
príslušného kalendárneho roka vek viac ako 62 rokov.
Obec Ružindol poskytne úľavu 50% z poplatku osobe v hmotnej núdzi
Obec Ružindol poskytne úľavu 30% z poplatku osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP

Ruší sa ods. č . (5).
Doterajší ods. č. (6) sa prečísluje ako ods. č. (5) pričom text zostáva nezmenený.
V § 58 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku sa za ods. č. (5) dopĺňajú texty v znení:
,,Poplatník uplatňujúci zľavu podľa § 58 odseku (5) písm. c) a d) je povinný predložiť správcovi poplatku
doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť ( potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, preukaz ZŤP a
iné). Tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.“
,,Poplatník uplatňujúci zľavu podľa § 58 odseku (5) písm. a) c) a d) je povinný podať žiadosť na uplatnenie
zľavy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady najneskôr do 31. januára
príslušného kalendárneho roka.“

11. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 59
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
V § 59 Prechodné a zrušovacie ustanovenia sa za ods. č. (2) dopĺňajú ďalšie odseky č. (4) a (5):
(4) Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ružindol bol schválený na zasadnutí poslancov obecného
zastupiteľstva Obce Ružindol dňa 14.12.2020 uznesením č. 98/2020.
(5) Ostatné články a ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ružindol zostávajú nezmenené.
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Čl. II
Účinnosť
Tento Dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňom
1. januára 2021.

V Ružindole, dňa 16.12.2020

__________________________
Peter Galanský
starosta obce
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