



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 153 

o dani z nehnuteľností na rok 2001 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších zmien a doplnkov 

v y d á v a 

na rok 2001 pre kat. územie mesta Trnava, Modranka toto

Všeobecne záväzné nariadenie 

o d a n i z n e h n u t e ľ n o s t í 

ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 Účel nariadenia 

1.	Účelom tohto VZN je určiť sadzby dane z nehnuteľností podľa zákona SNR číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení noviel , ktorá zahŕňa:
a)	daň z pozemkov
b)	daň zo stavieb
c)	daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu a ich častí (ďalej len "daň z bytov") v k.ú. Trnava, Modranka a tiež poskytovanie
daňových	úľav. 

2.	Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je kalendárny rok 2 0 0 1.


ČASŤ	II. DAŇ Z POZEMKOV 

Čl.	2 Sazba dane 


1.	Ročná sadzba dane z pozemkov s účinnosťou od 1.januára 2001 v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat. území Trnava je: a/ u ornej pôdy,chmeľníc 0,75 % zo základu dane
b/	u viníc 0,75 % zo základu dane
c/	u ovocných sadov 0,75 % zo základu dane
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2.	Ročná sadzba dane z pozemkov s účinnosťou od 1. januára 2001 v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat. území Trnava je:
a/	u trvalých trávnych porastov 0,25 % zo základu dane
b/	u lesných pozemkoch, na ktorých
sú	hospodárske lesy 0,25 % zo základu dane
c/	u rybníkov s chovom rýb a u ostatných hospodársky
využívaných	vodných plôch 0,25 % zo základu dane

3.	Ročná sadzba dane z pozemkov s účinnosťou od 1. januára 2001 za každý i začatý m2 pozemku v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat.území Trnava je:
a/	u záhrad 0,15 Sk
b/	u zastavaných plôch a nádvorí 0,15 Sk
c/	u ostatných plôch s výnimkou
stavebných	pozemkov 0,15 Sk


4.	Ročná sadzba dane z pozemkov s účinnosťou od 1. januára 2001 za každý i začatý m2 pozemku v kat. území Trnava , Modranka a v osadách v kat. území Trnava je:

u	stavebných pozemkov 2,00 Sk


5.	Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 3 a 4 s výnimkou tých pozemkov podľa ods. 3 písm. c/, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaných častí obcí , sa násobí koeficientom :
a/	v kat. území Trnava 4,0
b/	v kat. území Modranka a
v	osadách v kat.území Trnava 3,5

6.	Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 3 písm. c/, s účinnosťou od 1. januára 2001 za každý i začatý m2 pozemku v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat. území Trnava, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaných častí obcí je
0,20	Sk


ČASŤ	III.
DAŇ	ZO STAVIEB

Čl.	3 Sadzba dane 


1.	Základná ročná sadzba dane s účinnosťou od 1. januára 2001 v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat. území Trnava je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy :
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a/	za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
1,43	Sk


b/	za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 

1,00	Sk


c/	za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

3,00	Sk 


d/	za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

5,10	Sk


e/	za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu

9,50	Sk 


f/	za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely

22,50	Sk 

g/	za ostatné stavby

4,00	Sk


2.	Základné sadzby dane podľa ods. 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.
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3.	Sadzba určená podľa odseku 1, prípadne zvýšená podľa odseku 2 sa násobí koeficientom

a/	v kat. území Trnava 4,0
b/	v kat. území Modranka a v osadách
v	kat. území Trnava 3,5


4.	Daň vypočítaná podľa Čl. 3 ods. 1 až 3 sa zvýši o 5,00 Sk v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat. území Trnava za každý m2 podlahovej plochy slúžiacej na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie u:

a)	bytov a nebytových priestorov a garáží v stavbách na
bývanie b)	stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
c)	samostatne stojacich garáží , stavieb hromadných garáží a stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú postavené mimo stavieb na bývanie.

5.	Pri stavbách uvedených v ods. 1 písm. b/, e/, f/, ktoré slúžia na viaceré účely,sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.


ČASŤ	III. A DAŇ Z BYTOV 

Čl.	3a Sadzba dane

1.	Základná ročná sadzba dane z bytov s účinnosťou od 1. januára 2001 v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat. území Trnava je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 

a/	bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu 1,00 Sk 


b/	nebytového priestoru v bytovom dome,ktorý
sa	využíva na podnikateľskú činnosť,
inú	zárobkovú činnosť alebo na prenájom
1,30	Sk 
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2.	Sadzba určená podľa ods. 1 sa násobí koeficientom

a)	v kat.území Trnava 4,0 b) v kat.území Modranka a v osadách
v	kat.území Trnava 3,5


3.	Daň vypočítaná podľa Čl. 3a ods. 1 a 2 sa zvýši o 5,00 Sk v kat. území Trnava, Modranka a v osadách v kat.území Trnava za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.



ČASŤ	IV.
SPOLOČNÉ	USTANOVENIA 

Čl.	4
Daňové	úľavy


1.	Správca dane poskytne daňovú úľavu na pozemky od 1.1.2001

a/	ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu vo výške 40 %
z	vyrubenej dane z pozemkov

b/	na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom začali vykonávať a aj vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce
vo	výške 75 % z vyrubenej dane z pozemkov


2.	Správca dane poskytne úľavu z dane zo stavieb od l.l.2001

a)	zo stavieb na bývanie vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov, občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 40 % z vyrubenej dane zo stavieb

b)	z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých
občanov,	občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo výške 75 % z vyrubenej dane
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3.	Správca dane poskytne úľavu z dane z bytov od 1.1.2001

vo	vlastníctve sociálne odkázaných občanov, občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých
občanov,	alebo držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj
prevažne	alebo úplne bezvládnych občanov , ktoré slúžia
na	ich trvalé bývanie vo výške 40 % z vyrubenej dane z bytov

4.	Správca dane poskytne daňovú úľavu podľa ods. 1 až 3, ak si ju daňovník uplatní v daňovom priznaní do 31.1.2001. Na tlačive vydanom správcom, ktoré bude prílohou daňového priznania na rok 2001 uvedie okolnosti, ktoré ho oprávňujú uplatniť si daňovú úľavu.

5.	Občania, u ktorých nenastala žiadna zmena v okolnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie úľavy a ktorým bola priznaná daňová úľava v predchádzajúcich zdaňovacích
obdobiach,	nemusia o úľavu opätovne žiadať. Správca dane bude poskytnutú daňovú úľavu akceptovať i pre rok 2001. Jedná sa o úľavu:

-	na pozemky, z dane zo stavieb na bývanie, z dane z bytov a z garáží, vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov

-	z dane zo stavieb z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S

-	z dane z bytov vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov alebo držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov

-	na pozemky u samostatne hospodáriacich roľníkov vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť. 

7.	V prípade uplatnenia si úľavy na pozemky, stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania podľa ods.1 písm.a/ , ods. 2 písm. a/ a ods. 3 je potrebné doložiť potvrdenie o výške príjmov všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti. 

8.	U občanov, ktorí si uplatňujú daňovú úľavu v roku 2001 prvýkrát:

-	podľa ods. 1 písm. b/ je potrebné doložiť Osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka - podľa ods. 2 písm. b/, je potrebné predložiť preukaz ZŤP alebo ZŤP S, občiansky preukaz alebo
identifikačnú	kartu
-	podľa ods. 3 je potrebné predložiť preukaz ZŤP alebo ZŤP/S, občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu alebo rozhodnutie o bezvládnosti. 



-	7 - 


Čl.	5 Platenie dane 

1.Daň	z nehnuteľností je splatná:

a)ak	ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. júna,
30	% dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka

b)v	ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.marca, 30.júna, 30.septembra a 30.novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

2.	Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej 5 000,- Sk, je splatná naraz do 31. marca.

3.	Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.


Čl.	6
Penále

1.	Daňový dlžník je v omeškaní, ak nezaplatí splatnú daň alebo splátku dane najneskoršie v deň jej splatnosti. Penále sa počíta za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3 % z nedoplatku dane alebo zo splátky dane.

2.	Správca dane vyrubí penále podľa ods. 1 platobným výmerom, ktorého vzor vydalo Ministerstvo financií SR. Penále sa vyrubí prípadne aj na počítačovom výstupe v tlačovej forme, ktorého obsah a grafické usporiadanie údajov sú súhlasné s vydaným vzorom tlačiva.

3.	Penále sa vyrubí za každé zdaňovacie obdobie osobitne, najneskôr však do dvoch kalendárnych rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň (splátka dane) splatná.

4.	Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou uvedenou daňovým dlžníkom v dodatočnom priznaní sa vypočíta penále podľa ods. 1 polovičnou sadzbou. Ak tento rozdiel zistil správca dane, vypočíta sa penále podľa ods. 1 dvojnásobnou sadzbou. Ak sa daň vyrubila na základe dodatočného daňového priznania, na platby uskutočnené pred jeho podaním sa neprihliada.

5.	Penále je splatné do pätnástich dní odo dňa doručenia platobného výmeru . Proti tomuto rozhodnutiu sa možno do pätnástich dní po jeho doručení odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok.
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6.	Ak bola rozhodnutím o odvolaní proti vyrubenej dani alebo iným rozhodnutím o daňovej povinnosti daň celkom alebo sčasti odpísaná, odpíše sa z úradnej moci v pomernej časti aj penále, ktoré z odpísanej dane bolo vyrubené, ak v rozhodnutí nie je určené inak.

7.	Penále sa nevyrubí, ak nepresiahne v úhrne sumu 100,-Sk za jedno zdaňovacie obdobie.

ČASŤ	V. SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA
Čl.	7 1. Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona a VZN vzniknúť.

2.	Ak vybuduje daňovník objekt vo výrobnej sfére slúžiaci na podnikateľskú a zárobkovú činnosť a ostatné stavby v ktorých vytvorí nové pracovné miesta, ktoré obsadí pracovníkmi zamestnanými na dobu neurčitú, poskytne mu správca dane na základe osobitnej žiadosti úľavu z dane zo stavieb vo výške 100 % pri splnení ďalších podmienok takto: 

a)	počet vytvorených Doba úľavy pracovných miest 

od	do na 25 - 75 1 rok 76 - 150 2 roky 151 - 300 3 roky 301 - 500 4 roky 501 a viac 5 rokov 

b)	Žiadosť je daňovník povinný predložiť najneskôr do 31.12. zdaňovacieho obdobia, za ktoré žiada poskytnutie úľavy, pričom pre poskytnutie úľavy je vždy rozhodujúci stav k 30. 9. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

c)	K žiadosti je daňovník povinný priložiť:

-	právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, na ktorú žiada úľavu - dôveryhodný doklad o vytvorení nových pracovných miest a o ich obsadení pracovníkmi zamestnanými na dobu neurčitú.

d)	Správca dane poskytne úľavu po prvýkrát za rok, v ktorom daňovník vytvoril pracovné miesta. V prípade úľavy na dobu dlhšiu ako l rok, daňovník preukazuje okolnosti pre poskytnutie úľavy (s výnimkou kolaudačného rozhodnutia) každoročne vždy k 31.10., so stavom pracovníkov k 30. 9. príslušného roka, pričom pre trvanie úľavy je rozhodujúci stav bežného roka. Celková doba úľavy podľa Čl. 7 ods. 2 písm. a/ tohto VZN sa počíta vždy od prvého roka jej poskytnutia, pričom nesmie prekročiť dobu 5 rokov.
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e)	Správca dane poskytne úľavu len v prípade, že daňovník má vysporiadané všetky daňové povinnosti na dani z nehnuteľností vrátane roka, na ktorý žiada úľavu.

3)	Ak zrekonštruuje daňovník stavbu vo výrobnej sfére, v ktorej vytvorí nové pracovné miesta nad rámec pôvodného stavu pracovníkov, použijú sa ustanovenia Čl. 7 ods. 2 tohto VZN. Ak zrekonštruuje daňovník len časť stavby, úľava sa určí pomerne v závislosti od podlahovej plochy rekonštruovanej časti stavby k celkovej podlahovej ploche stavby. 

4)	Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa zákona č. 317/1992 Zb. v znení noviel, o charaktere predmetnej veci je oprávnený rozhodnúť správca dane po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy, prípadne na jeho požiadanie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. 

Čl.	8

Účinnosť

Toto	všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2001. 





Ing.	Štefan Bošnák, v.r. 	Ing. Juraj Tibenský, v.r.
primátor mesta Trnava 			prednosta MsÚ v Trnave 



V	Trnave dňa 12.12.2000 

