OBEC NOVÁ SEDLICA
Obecný úrad č. 23, 067 68 Nová Sedlica

Obec Nová Sedlica v zmysle § 4 ods. (3) písm. c), § 6 a 11 od. (4) písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva:
DODATOK Č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
OBCE NOVÁ SEDLICA
č. 1/2014
O

D AN I

Z

NE HN U T E Ľ N OS T I

Návrh tohto dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať:
Písomne na adresu: Obec Nová Sedlica, Obecný úrad č. 23, 067 68
Elektronicky na adresu: obec.novasedlica@makoba.sk
Faxom na číslo: 057/7694187
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

03.11.2016
03.11.2016
03.11.2016
14.11.2016

Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

14.12.2016
15.12.2016
01.01.2017

bez pripomienok

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické
osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo elektronicky, alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade u predkladateľa návrhu, cestou podateľne obecného
úradu.

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti
Obec Nová Sedlica v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a 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
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2014 o daní z nehnuteľností
ktorým sa upravuje VZN obce takto:

1) Mení sa :
- § 7 – Záverečné ustanovenia na § 8 - Záverečné ustanovenia
2) Dopĺňa sa:
a)

§ 7 – Vznik a zánik daňovej povinnosti
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová
povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ
stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni
schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová
povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k
vydraženej nehnuteľnosti.
(4) Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť
dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal
vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.

b)

§ 8 - Vyrubovanie a platenie dane z nehnuteľností
§7
Vyrubovanie a platenie dane z nehnuteľností

(1) Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(2) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať.
(3) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon neustanovuje inak. Ak je v platobnom
výmere určené platenie dane v splátkach, postupuje sa podľa termínov určených v
platobnom výmere.

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2014 o dani z
nehnuteľnosti ostávajú nezmenené v platnosti.
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti bol schválený Obecným
zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 78/2016.
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017 .

Vasiľ Dinič
starosta obce

