VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
číslo: 62
o bližších podmienkach registračnej povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
a oznamovacej povinnosti daňovníkov a poplatníkov
na území mesta Moldava nad Bodvou

Mestské zastupiteľstvo v Moldave n/B na základe ustanovenia § 4 ods. 3 a § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v súlade s ustanoveniami
§ 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších právnych predpisov a
zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Moldava nad Bodvou,
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je bližšia úprava registračnej povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie vykonávajúcich činnosť na území
mesta Moldava nad Bodvou a bližšia úprava oznamovacej a ohlasovacej povinnosti daňovníkov a
poplatníkov, ktorí podliehajú daňovým a poplatkovým povinnostiam na území mesta Moldava nad
Bodvou v zmysle ustanovení zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov.
Čl. 2
Základné pojmy
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie :
a) právnickou osobou obchodná spoločnosť alebo družstvo založené a vzniknuté podľa
Obchodného zákonníka, alebo iná právnická osoba založená podľa osobitných právnych
predpisov.
b) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú
činnosť podľa osobitných predpisov.
c) daňovníkom fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej
majetok alebo činnosť podlieha dani podľa zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov.
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d) poplatníkom fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá
podlieha spoplatneniu podľa ustanovení § 77 a nasl. zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov.
e) registračnou a oznamovacou povinnosťou povinnosť fyzickej osoby, právnickej osoby,
fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie vykonať spôsobom ustanoveným týmto všeobecne
záväzným nariadením úkon, respektíve úkony vo vzťahu k mestu, smerujúce k jej registrácii a
evidencii.
Registračná a oznamovacia povinnosť
Čl. 3
Registračná povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1. Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná registrovať sa v lehote 30
dní na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou.
2. Lehota podľa ods. 1 začne plynúť nasledujúci deň po dni nadobudnutia právoplatnosti
oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti, alebo nasledujúci deň po dni nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o vzniku právnickej osoby.
3. Pri plnení registračnej povinnosti právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie
oznámi správcovi dane :
a) názov, sídlo, identifikačné číslo u právnickej osoby
b) plné meno, trvalý pobyt, miesto podnikania, identifikačné číslo u fyzickej osoby oprávnenej
na podnikanie
c) doklady osvedčujúce oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo doklady
osvedčujúce vznik inej právnickej osoby (výpis z obchodného registra, živnostenského
registra, osobitných registrov)
d) údaj o počte zamestnancov
e) preukázanie oprávnenia užívať nehnuteľnosť, v ktorej má zriadené sídlo, miesto podnikania
alebo prevádzku a preukázanie charakteru tejto nehnuteľnosti (byt, nebytový priestor, dom,
sklad a pod.).
f) doklad o zabezpečení likvidácie odpadu
4. Mesto Moldava nad Bodvou môže vyzvať právnickú osobu a fyzickú osobu oprávnenú na
podnikanie, aby jednotlivé údaje vysvetlila alebo doplnila a opravila nesprávne, neúplné alebo
nezrozumiteľné údaje. Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná
vykonať vysvetlenie, doplnenie alebo opravu poskytnutých údajov do 10 dní od doručenia
výzvy podľa prvej vety.
5. Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná oznámiť mestu Moldava
nad Bodvou všetky zmeny, ktoré sa dotýkajú údajov registračnej povinnosti, a to do 15 dní odo
dňa, kedy tieto nastali.
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Čl. 4
Oznamovacia povinnosť daňovníkov a poplatníkov na území mesta Moldava nad Bodvou
1. Oznamovacia povinnosť sa týka daňovníka, ktorého majetok alebo činnosť podlieha miestnej
dani zavedenej mestom Moldava nad Bodvou, a to Všeobecne záväzným nariadením o
podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a poplatníka, ktorý je povinný platiť
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Daňovník je povinný oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik daňovej povinnosti
mestu Moldava nad Bodvou v lehote 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti .
3. Daňovník dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností
(ďalej len "priznanie") na Mestskom úrade mesta Moldava nad Bodvou do 31. januára ak mu
v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
4. Poplatník miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je povinný do
jedného mesiaca
odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, do dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na
zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti. Vykonať ohlásenie Mestskému úradu Moldava nad
Bodvou.
o keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu a zánik poplatkovej povinnosti,
o ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.
5. Oznámenie, daňové priznanie a ohlásenie musí obsahovať najmä tieto údaje :
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo ak ide o fyzickú osobu
b) obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo ak ide o
právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie.
6. Ohlásenie podľa ods. 4 má obsahovať okrem údajov uvedených v ods. 5 aj :
a) adresu prechodného pobytu, ak ju fyzická osoba má nahlásenú
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona č. 582/2004,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č. 582/2004
7. Daňovník a poplatník je povinný oznámiť mestu Moldava nad Bodvou všetky zmeny, ktoré sa
dotýkajú oznamovacej a ohlasovacej povinnosti, a to do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali
Čl. 5
Osvedčenie
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1. Mesto pridelí subjektu, ktorý splnil registračnú, oznamovaciu, ohlasovaciu povinnosť alebo
povinnosť podania daňového priznania evidenčné číslo a vydá mu osvedčenie o evidencii.

2. Osvedčenie o evidencii obsahuje najmä tieto údaje :
a) označenie orgánu, ktorý ho vydal,
b) označenie subjektu, ktorému sa vydáva
c) deň vydania osvedčenia
d) evidenčné číslo
e) čoho sa osvedčenie dotýka, a to :
o registrácie právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie
o dane z nehnuteľnosti
o dane za psa
o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
f) upozornenie na povinnosť používať pridelené evidenčné číslo v styku s mestom Moldava
nad Bodvou
g) upozornenie na povinnosť oznamovať všetky zmeny týkajúce sa registračnej, oznamovacej,
ohlasovacej povinnosti a povinnosti podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti
Čl. 6
Sankcie
1. Primátor môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 200 000 Sk, ak poruší ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia. Proti rozhodnutiu
o uložení pokuty je prípustné odvolanie.
2. Ak daňovník alebo poplatník nesplní oznamovaciu alebo ohlasovaciu povinnosť ustanovenú
týmto všeobecne záväzným nariadením, môže mu mesto Moldava nad Bodvou uložiť pokutu
najmenej 2.000 a najviac 100.000,-Sk; týmto nie je dotknuté ustanovenie ods. 1; pri dani
z nehnuteľnosti možno uložiť pokutu najmenej 200,-Sk, ak ide o fyzickú osobu.
3. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné aj podľa osobitných predpisov,
najmä podľa zákona o priestupkoch.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Moldave nad
Bodvou, dňa 6. 12. 2007
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší nariadenie č. 23 o bližších podmienkach
registračnej a oznamovacej povinnosti podnikateľov, daňových poplatkových subjektov na
území mesta Moldava nad Bodvou, schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 28.09.1995.
3. Registrácie, oznámenia, ohlásenia a podané daňové priznania uskutočnené pred účinnosťou
tohto nariadenia zostávajú v platnosti. Daňovník, ktorý nie je registrovaný, ktorý nevykonal
62-vzn-o-blizsich-podmienkach-registracnej-povinnosti-pravnickych-osob-a-fyzickych-osobopravnenych-na-podnikanie-a-oznamovacej-povinnosti-danovnikov-a-poplatnikov-na-uzemimesta-moldava-nad-bodvou.doc
Strana 4 (celkem 5)

oznámenie alebo ohlásenie podľa predchádzajúceho všeobecne záväzného nariadenia, je
povinný tak uskutočniť podľa tohto nariadenia do 30.06.2008
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2008.
V Moldave nad Bodvou, dňa 15.11.2007
Ing. István Zachariaš
Primátor mesta
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