MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŽILINE
v základe § 6 odst. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zák. SNR č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľností vydáva všeobecne záväzné 

N A R I A D E N I E 
o dani z nehnuteľností

č. 11/92

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žiliny (mesto Žilina treba rozumieť aj pričlenené obce), sa upravuje daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
	daň z pozemkov,

daň zo stavieb.
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje základ a sadzbu dane, oslobodenie od dane, poskytnutie daňových úľav a povinnosti daňovníkov voči správcovi dane z nehnuteľnosti, ktorým je Mestský úrad v Žiline.

§ 2

DAŇ Z POZEMKOV

Čl. 1

DAŇOVNÍCI

Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku, t. j. fyzická alebo právnická osoba, alebo ten kto má k pozemku právo hospodárenia, trvalého užívania alebo je uvedený ako nájomca. V prípade prechodu vlastníckeho práva dedením je daňovníkom dedič. V ostatných prípadoch je daňovníkom ten, kto pozemok skutočne užíva.
Ak pozemok vlastní niekoľko vlastníkov (spoluvlastníkov) vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého spoluvlastníci na tento účel uviedli, inak ktorémukoľvek z nich. 

Čl. 2

PREDMET DANE

	Predmetnom dane z pozemku sú všetky pozemky na území mesta Žiliny uvedené v katastri v tomto členení:

	orná pôda, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty

záhrady
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy
	Stavebné pozemky sú nezastavené pozemky určené na zastavanie územným projektom zóny, zoznamu pozemkov na výstavbu rodinných domov a iných stavieb územným rozhodnutím (stavebným povolením), ak je ich objektívne možné zastavať. Stavebným pozemkom je každý pozemok, na ktorý je vydané stavebné povolenie až do vydania užívacieho rozhodnutia. 

Predmetom dane z pozemkov nie sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb. 

Čl. 3

OSLOBODENIE OD DANE


Od dane z pozemkov sú oslobodené: 
	pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky vo vlastníctve mesta,

pozemky vo vlastníctve štátu a mesta, vrátane pozemkov štátu, ku ktorým bolo zriadené právo hospodárenia mesta a ku ktorým má zriadené právo hospodárenia alebo správy nájmu právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet alebo rozpočet mesta. 
pozemky vo vlastníctve štátu alebo mesta užívané diplomatickými zástupcami, 
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej na stavbu alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou slúžiacou školám, vedeckým a výskumným inštitúciám, múzeám, knižniciam, internátom, zdravotníckym zariadeniam, verejným dobročinným ústavom, nadáciám, civilnej obrane, kultúrnym a historickým pamiatkam zapísaným v osobitnom zozname, odborárskym zariadeniam a pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou užívanou na účely poskytovania sociálnej pomoci, so stavbou vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, pozemky užívané právnickými a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb podľa zák. SNR č. 135/92 Zb. a pozemky užívané občianskymi združeniami a inými organizáciami v oblasti telesnej kultúry, ochrany prírody a životného prostredia a organizáciami v oblasti mládeže,
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
pozemky, na ktorých sú zriadené cintoríny, 
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
verejne prístupné pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, prípadne iných kategóriách chránených území, 
pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu na obdobie vyrovnania nákladov na ich rekultiváciu, najdlhšie však na 5 rokov, ďalej rokliny, výmole, vysoké medze, plochy slatín a slancov, 
na 5 rokov pozemky, na ktorých začali činnosti v poľnohospodárskej výrobe samostatne hospodáriaci roľníci,
remízky, háje a vetrolamy na ornej pôde a na trvalých trávnatých porastoch a pásma hygienickej ochrany vody I. stupňa, pásma ochrany prírody liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových, 
pozemky alebo ich časti slúžiace verejnej doprave (železničnej, cestnej, leteckej),
pozemky školských zariadení a zariadení mimoškolskej výchovy využívané na účely výchovy a vzdelávania, 
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, nadzemné časti zariadení pre rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov, 
lesné pozemky po ich zalesnení a zabezpečení do doby vykonávania prvej výchovnej ťažby, a to bez ohľadu na druh lesa.
Pozemky uvedené pod písmenom a) až e) a písmeno m) sú oslobodené od dane z pozemkov len za podmienky, že nie sú využívané na podnikateľské a zárobkové činnosti. 
Daňovník je povinný podľa písmena c) až n) uplatniť nárok na oslobodenie v daňovom priznaní, na základe výpisu z katastra alebo iných dokladov vydaným príslušným orgánom štátnej správy. 

Čl. 4

ZÁKLAD DANE


Predmet dane:
Základ dane:
Sadzba dane:
a)
orná pôda, ovocné sady
je priemerná cena z pozemkov za 1 m2 stanovená podľa vyhl. MF SR č. ....../92, podľa k. ú. vynásobená skutoč. výmerou
1 % 
zo zákl. dane

ostatné trvalé trávnaté porasty 
(lúky a pasienky)
- „ -
1 %
zo zákl. dane
b) 
záhrady 
celková výmera pozemkov v m2
0,20 Sk/m2
c) 
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
celková výmera pozemku vynásob. 3,- Sk/m2
0,25 %
zo zákl. dane
d) 
rybníky s chovom rýb a ost. hospodársky využívané vodné plochy
celková výmera plochy vynásobená 3,- Sk/m2
0,25 %
zo zákl. dane. 
e) 
zastavené plochy a nádvoria
vynásobením celkovej výmery pozemku 
0,20 Sk/m2
f) 
stavebné pozemky
vynásobením celkovej výmery pozemku 
2,- Sk/m2
g)
ostatné plochy (dvor a pod.)
- „ -
0,20 Sk/m2

Napr. výpočet:
orná pôda 720 m2 (podľa výpisu z katastra) x 3,33 Sk/m2 v Žiline = 2398,- Sk, z toho daň 1 % = 24,- Sk,
záhrada 340 m2 x 0,20 Sk = 68,- Sk a pod. 

	Pre určenie ceny a výmeny pozemkov je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v tomto období sa neprihliada. 

Mesto Žilina pre výpočet základu dane z pozemkov stanovuje priemernú cenu pôdy za 1 m2 podľa vyhl. MF SR z plôch bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek nachádzajúcich sa v katastri mesta a pričlenených obcí nasledovne:
	z ornej pôdy a ovocných sadov .............................3,33 Sk/m2

z ostatných trvalých trávnatých pozemkov ......... .2,50 Sk/m2.

§ 3

DRUHÁ ČASŤ

Čl. 5

DAŇ ZO STAVIEB

	Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo ten, kto má zriadené k stavbe právo hospodárenia trvalého užívania alebo správy mestského majetku nachádzajúceho sa na území mesta Žilina.

Ak stavbu vlastní niekoľko vlastníkov (spoluvlastníkov), vyrúbi sa daň daňovníkovi, ktorého spoluvlastníci na tento účel uviedli, inak ktorémukoľvek z nich. Pokiaľ niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie sa voči spoluvlastníkom. 
Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zmene vlastníka stavby prevodom, zostáv v tomto roku daňovníkom doterajší vlastník. V prípade prechodu vlastníckeho práva dedením je daňovníkom dedič. Ak zanikne právnická osoba, daňovníkom sa stáva jej právny zástupca.
Zmenu v osobe vlastníka stavby pri prevode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane doterajší vlastník stavby do 30 dní od vykonaného prevodu. Zmenu v osobe vlastníka stavby pri prechode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane nový vlastník stavby do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí dedičstva alebo od schválenia dedičskej dohody. 

Čl. 6

PREDMET DANE

	Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území mesta Žiliny spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané užívacie povolenie a ak takéto povolenie sa nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. 

Stavbami sa rozumejú:
	obytné domy (rodinné domy, nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.)

chaty na individuálnu rekreáciu
garáže
objekty slúžiace na podnikateľské a zárobkové činnosti
ostatné stavby
	V dani zo stavieb je zahrnutá daň za tie časti zastavených plôch a nádvorí, na ktorých sú vybudované stavby. Skutočne zastavanými časťami zastavaných plôch a nádvorí sú plochy zastavané stavbou, na ktorú bolo vydané užívacie povolenie, alebo ktorá je postavená.

Predmetom dane zo stavieb nie sú priehrady, vodovody, kanalizácie, rozvody tepelnej energie a stavby verejných dopravných ciest. 

Čl. 7

OSLOBODENIE OD DANE

Od dane zo stavieb sú oslobodené:
	stavby vo vlastníctve štátu a stavby vo vlastníctve mesta alebo nadácií fondov,

stavby vo vlastníctve štátu a stavby vo vlastníctve mesta, vrátane stavieb štátu, ku ktorým bolo zriadené právo hospodárenia mesta a ku ktorým má zriadené právo hospodárenia alebo právo správy alebo prenájmu právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet a rozpočet mesta,
stavby užívané diplomatickými zástupcami, konzulmi z povolania inými osobami, ktoré používajú diplomatické výsady a imunitu, 
stavby škôl, vedeckých a výskumných inštitúcií, múzeí, knižníc, internátov, zdravotníckych zariadení, verejných dobročinných ústavov, kultúrnych a historických pamiatok zapísaných v osobitnom zozname pamiatkovo chránených objektov, odborárskych zariadení, stavby vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, stavby užívané právnickými alebo fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb a stavby zariadení občianskych združení, vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,
stavby vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, stavby a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom, 
na 15 rokov počínajúc rokom nasledujúcim po vydaní užívacieho povolenia novostavby domov a bytov vo vlastníctve fyzických osôb, pokiaľ slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka alebo osôb jemu blízkych a novostavby obytných domov, v ktorých sú byty výhradne vo vlastníctve fyzických osôb,
na 5 rokov obytné domy alebo ich časti s bytmi, ktoré boli odkúpené zo štátneho alebo obecného bytového fondu alebo prevedené z družstevného bytového fondu do vlastníctva fyzických osôb; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa) alebo osoby jemu blízku, 
na  15   rokov   domový   majetok   vrátený   vlastníkom   podľa   osobitných   predpisov    (reštitúcie), 
na 10 rokov domy vo vlastníctve fyzických osôb s prevahou nájomných bytov postavených do roku 1948,
na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, domy v mestských pamiatkových rezerváciách Ľudovej architektúry a pamiatkových zónach, rekonštrukciou ktorých sa obnoví alebo rozšíri bytový fond, 
stavby a ich časti slúžiace bezprostredne na poskytovanie verejných dopravných služieb.

Oslobodenie od dane zo stavieb podľa písmena a) až ch) písm. j) sa poskytuje len ak sa nevyužijú na podnikateľské, zárobkové činnosti alebo na prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená iba táto časť. 
Oslobodenie od dane zo stavieb podľa písm. h) a ch) sa poskytuje za predpokladu, že oslobodením získané finančné prostriedky použije daňovník na obnovu domového majetku. Oslobodenie podľa písm. ch) sa vzťahuje len na osobu, ktorej bol majetok vrátený ako oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov. 

Čl. 8

ZÁKLAD DANE

Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo výmere zastavaných plôch, sa neprihliada. 

Čl. 9

SADZBA DANE

	Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

	obytné domy (rodinné domy, nájomné domy) a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe, ktoré presahujú výmeru 16 m2 ........ 1,00 Sk/m2


	Za stavby poľnohospodárskej prvovýroby a skladovanie s výnimkou stavieb slúžiacich administratíve, za stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby .... 0,50 Sk/m2

Za stavby pre lesné a vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu ..... 1,50 Sk/m2
	za obytné plochy rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 3,00 Sk/m2 za ostatné plochy .....1,00 Sk/m2 

za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov .... 4,00 Sk/m2

	Za priemyselné stavby, za stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu, za stavby slúžiace energetike ..... 7,50 Sk/m2

Za dočasné stavby slúžiace stavebníctvu (provizóriá a pod.) .... 2,50 Sk/m2
	za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu ........... 15,- Sk/m2


	Za ostatné stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť ..... 4,50 Sk/m2

Za ostatné stavby slúžiace fyzickým osobám na užívanie (nie na podnikateľskú činnosť) .......... 1,50 Sk/m2
Za ostatné stavby ....... 3,00 Sk/m2
	Základné sadzby dane podľa odst. 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk/m2 za  každé ďalšie nadzemné podlažie, ak podlahová plocha podlažia presahuje 2/3 zastavanej plochy.

Sadzba určená podľa ods. 1 písm. a) a zvýšená podľa odseku 2 sa v meste násobí koeficientom 3,5.
Výška dane podľa ods. 1 písm. a) za obytné domy sa zvyšuje o 2,- Sk za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť. 

Príklad: 
U jednoposchodového domu so zastavanou plochou 100 m2 (koeficient 3,5 mesto v sídle okresu) sa daň vypočíta takto:
1,75 (sadzba za m2) x 100 (zastavaná plocha) x 3,5 (koeficient mesta) = 612,50 Sk zaokr. 613,- Sk.

§ 4

TRETIA ČASŤ

Čl. 10

DAŇOVÉ ÚĽAVY

Správca dane po individuálnom posúdení žiadosti môže poskytnúť daňovú úľavu na:
	pozemky v pásmach hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, pozemky na ochranu a tvorbu životného prostredia, pozemky postihnuté ekologickými katastrofami a pozemky zaťažené nadmernými emisiami. Daňová úľava môže byť poskytnutá len na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy, ktorého rozhodnutím bolo hospodárske využívanie pozemku obmedzené – znížením o 50 % zo základu dane. 

pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu znížením o 50 % zo základu dane.
Zo stavieb:
	ktoré zlepšujú stav životného prostredia a na túto stavbu nie je subjekt povinný zo zákona o 25 % zo základu dane.
občania, u ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, el. energiu alebo systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody a ak sa v dôsledku týchto zmien výrazne znížila spotreba energie, sa zníži daň len v obytných domoch na 2,- Sk/m2 pre rok 1993. (Pri zmene vykurovania zavedenej po 1. 1. 1993.)
obytných domov, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, 
obytných domov, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu  stavebnej uzávierky (napr. živelné pohromy a pod.),
obytných domov vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov a ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov ZŤP a ZŤ//S slúžiacich na ich trvalé bývanie sadzbou 1,- Sk/m2,
garáže vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤ//S slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu sadzbou 1,- Sk/m2.

Čl. 11

OZNÁMENIE O VZNIKU A ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI

	Daňovníci podľa Čl. 1 a Čl. 5 sú povinní do 30 dní správcovi dane oznámiť skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti. 

Pri nesplnení tejto povinnosti môže správca dane uložiť daňovníkovi pokutu vo výške 1 % z celkového objemu dane, najmenej však 500,- Sk.

Čl. 12

ZDAŇOVACIE OBDOBIE 

Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok.

Čl. 13

DAŇOVÉ PRIZNANIE

	Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať Mestskému úradu v Žiline na rok 1993 do 15. marca 1993.

V ďalších rokoch je povinný do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podať priznanie iba daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť k dani alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane. Ak daňová povinnosť alebo zmeny rozhodujúce pre vyrubenie dane vzniknú v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, resp. vzniku týchto skutočností. 
Pri podaní daňového priznania predložiť k nahliadnutiu správcovi dane doklady o vlastníctve.
	Ak priznanie nebolo podané včas, správca dane uloží daňovníkovi pokutu až do výšky 10 % dane. 

Ak pozemok alebo stavbu majú v spoluvlastníctve, príp. užívajú na spoločný účet viacerí daňovníci, zodpovedá za podanie daňového priznania daňovník, ktorého na tento účel uviedli spoluvlastníci; inak môže správca dane vyzvať na podanie priznania ktoréhokoľvek z nich. 
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám vypočítať. 
Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane z pozemkov a od dane zo stavieb v daňovom priznaní okrem čl. 3 písm. a) a b).

Čl. 14

VYRUBENIE DANE

Daň z pozemkov a daň zo stavieb sa vyrubuje na zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru. Pri vzniku, resp. zániku daňovej povinnosti v priebehu roka, v ktorom táto vznikla, saku dňu vzniku, resp. zániku daň vyrubí alebo odpíše príslušným násobkom 1/12 ročnej dane. 
Skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane sa posudzujú pre každé zdaňovacie obdobie samostatne. O výrube dane upovedomí správca dane daňovníkov platobným výmerom. Zmeny vo výške dane na základe dodatočného priznania alebo po zistení oznámi správca dane dodatočným platobným výmerom. 

Čl. 15

PLATENIE DANE

	Daň z pozemkov a stavieb je splatná v 4 rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. Daň za ornú pôdu, záhrady, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. apríla, 30 % dane do 31. augusta a 50 % do 30. novembra. V roku 1993 je prvá splátka splatná do 31. mája 1993.

Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5000,- Sk, je splatná do 31. marca.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

Čl. 16

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Daň podľa tohto nariadenia sa po prvý raz vyrubí na rok 1993. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiliny nadobúda účinnosť 5. 1. 1993 pre územie mesta Žiliny. 
Konanie vo veciach dane z nehnuteľnosti upravuje zákon SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov. 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/91 o miestnych poplatkoch § 5 lokalizačný poplatok. 



Ing. Miroslav ADÁMEK, v. r.					Ing. Ján SLOTA, v. r. 
prednosta Mestského úradu  	 					primátor mesta 


