D o d a t o k č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu
OBCE LÚČKY
č.: 4/2015
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením
§ 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2
a 3, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č. 4 všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa:

mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lúčky č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
Článok I.
Predmet úpravy
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
§6
Sadzba dane
1) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach
a poplatku obec upravuje takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu –
0,107 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu – 0,107 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu –
0,500 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo obytných domov – 0,300 € za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy;

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – 0,600 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy;
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – 1,328 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy;
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) – 0,400 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedených v ods. 1 tohto paragrafu pri
viacpodlažných stavbách obec zvyšuje o 0,030 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§7
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa § 16 ods. 1 zákona
o miestnych daniach a poplatku obec upravuje takto:
a) byty – 0,107 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu;
b) nebytové priestory – 0,107 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 20
Spôsob vyberania dane a jej odvodu
1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je druhá
časť zúčtovateľného lístka podľa § 22 ods. 6) nariadenia, resp. príjmový pokladničný
doklad;
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je
výpis z účtu platiteľa dane.
2) Platiteľ dane môže miestnu daň správcovi dane odvádzať:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane;
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane IBAN: SK40 0200 0000 0000 2452
0342 vedenom vo VÚB Ružomberok.
3) Platiteľ dane KÚPELE LÚČKY a.s. je povinný do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca predložiť správcovi dane písomné hlásenie o vybratej dani za predchádzajúci mesiac
a v tejto lehote vybratú daň správcovi dane poukázať jedným zo spôsobov uvedených
v odseku 2) tohto paragrafu.
4) Platiteľ dane, ktorý poskytuje ubytovanie v súkromí, je povinný jedenkrát za polrok a to
v termíne do 31. januára a 31. júla príslušného roka, predložiť správcovi dane písomné

hlásenie o vyberanej dani za predchádzajúce obdobie a v tejto lehote vybratú daň správcovi
dane poukázať jedným zo spôsobov uvedených v odseku 2) tohto paragrafu. Písomné hlásenie
je potrebné predložiť aj v prípade, že platiteľ dane nemal za predchádzajúce obdobie
ubytovaných daňovníkov. V prípade, že tak daňovník neurobí k danému termínu,
správca dane mu do 14 dní po tomto termíne zašle písomnú výzvu.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1) Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky na
svojom zasadnutí dňa 05.12.2018 uznesením č. 64/2018

2) Dodatok k VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 06.12.2018
3) Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

Branislav Hrbček
starosta obce
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