Informácia o zmene a doplnení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov účinného od 1. decembra 2013
Úvod
Zákon č. 347/2013 Z. z. zo dňa 17.11.2013, v Čl. V. mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o miestnych daniach“) s účinnosťou od 1. decembra 2013.
Zmeny a doplnenia sa týkajú nasledovných ustanovení:
§ 12 ods. 2 - Sadzba dane zo stavieb
§ 16 ods. 2 - Sadzba dane z bytov
Novela zákona upravila v § 104g prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.decembra 2013.
V nadväznosti na tieto prechodné ustanovenia sa v § 12 ods. 2 a v § 16 ods. 2 vypustili slová „§ 104f ods. 3“ a
„§ 104f ods. 4 “ a nahradili sa slovami „§ 104g ods. 3“ a „§ 104g ods. 4“.
§ 17 - Oslobodenie od dane a zníženie dane
ods. 1 písm. f)
Podľa právnej úpravy účinnej od 1.12.2012 nebolo možné oslobodiť od dane z pozemkov a dane zo stavieb
materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov na zdaňovacie obdobie roku
2013.
Novelou zákona bolo v predmetnom ustanovení doplnené oslobodenie od dane z pozemkov a dane zo stavieb
na materské školy a na základné vzdelávanie, čím sa z hľadiska zdanenia zachová rovnaký prístup, aký platil do
30.11.2012, do kedy bolo možné oslobodiť od dane z pozemkov a dane zo stavieb aj materské školy a základné
školy.
K pojmu „základné vzdelávanie“ bol v poznámke pod čiarou doplnený odkaz 11ca na ustanovenie § 16 ods. 3
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
§ 99d - Spoločné ustanovenie k § 99a až 99c
Za odsek 5 sa dopĺňajú nové odseky 6 a 7, ktorými sa spresňuje ukladanie sankcií na základe podaného
spoločného priznania k niektorým miestnym daniam.
v odseku 6:
Novela zákona upravuje pokutu uloženú po kontrole z rozdielu medzi daňou vyrubenou po kontrole a daňou
vyrubenou na základe údajov uvedených v priznaní, v čiastkovom priznaní alebo dodatočnom priznaní k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Pokuta sa
uloží vo výške 10 % zo sumy, o ktorú sa zvýši daň po kontrole rozhodnutím.
v odseku 7:
Upravuje sa pokuta uložená z rozdielu medzi daňou vyrubenou na základe dodatočného priznania a daňou
vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam. Výška pokuty je 5% z uvedeného
rozdielu.

§ 99e - Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné
hracie prístroje
ods. 8
Novelou zákona sa precizuje právna úprava podávania odvolania proti rozhodnutiu podľa odseku 1 tak, že časť
výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá, sa vylúči na samostatné konanie, čím sa zosúladí postup
riešenia opravných prostriedkov proti rozhodnutiam s daňovým poriadkom. Právoplatnosť ostatných častí výroku
rozhodnutia, proti ktorým nebolo podané odvolanie nie je dotknutá.
ods. 9
Novelou zákona sa zvyšuje hranica sumy v úhrne z 3 eur na sumu 5 eur, ktorú správca dane môže vo VZN určiť,
že ju nebude vyrubovať.
§ 104 g - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
odsek 1 a 2:
Z dôvodu doplneného ustanovenia § 17 ods. 1 písm. f) sa oslobodenie od dane z pozemkov a od dane zo
stavieb, prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013 a zároveň sa upravuje lehota (31. január 2014),
v ktorej správca dane zabezpečí súlad so zákonom v nadväznosti na §17 ods. 1 písm. f).
odsek 3 a 4:
Novonavrhnuté znenie upravuje lehotu (r. 2024), v ktorej správca dane zosúladí najvyššiu sadzbu dane zo
stavieb a dane z bytov podľa § 12 ods. 2 a § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
odsek 5:
V nadväznosti na novonavrhnuté znenie § 99e ods. 8 sa konania začaté pred 1. decembrom 2013 dokončia
podľa tohto ustanovenia v znení účinnom od 1. decembra 2013.
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