OBEC ŠENKVICE
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a v zmysle zákona 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“)
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠENKVICE
Č. 1/2018,
O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Šenkvice č. 1/2018
o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) v spojení s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a v zmysle zákona 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“), sa dňa 13.12.2018 uznesením
č. 11-I./N-OZ/2018 uznieslo na tomto znení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„VZN“):

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy a úvodné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§2
Druhy miestnych daní
(1)

Na území Obce sa ukladajú tieto miestne dane :
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

(2)

Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a poplatok za drobné
stavebné odpady.

(3)

Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je príslušný kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
§3
Úvodné ustanovenia

(1)

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
I. ODDIEL
DAŇ Z POZEMKOV
§4
2

Predmet dane a daňovník
(1)

(2)

Predmetom dane z pozemkov je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávnaté porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy.
Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom
dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s
výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a
regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo
stavieb podľa § 10 ods. 3. Zákona.

(3)

Daňovníkom dane z pozemkov je
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností,( ďalej len „kataster“)
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce,
alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný
v katastri.

(4)

Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na
obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného
právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca ak,
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov
a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedené v písmene a)

(5)

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2 je daňovníkom osoba, ktorá
pozemok skutočne užíva.

(6)

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z
pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a
ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak
je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane
z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§5
Základ dane
(1)

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.
1 Zákona v znení neskorších predpisov.
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(2)

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky vyuţívané vodné plochy

(3)

je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej za 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

(3)

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v prílohe č. 2 Zákona, v znení neskorších predpisov.

(4)

Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera
pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 5 ods. 1 tohto VZN, je, v k. ú. Veľké
Šenkvice a k. ú. Malé Šenkvice, v zmysle prílohy č. 1 Zákona, nasledovná:
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady
- trvalé trávne porasty
- lesné pozemky

(5)

0,5530
0,0783
0,0771

€/m2
€/m2
€/m2

Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera
pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 5 ods. 3 tohto VZN, je, v k. ú. Veľké
Šenkvice a k. ú. Malé Šenkvice, v zmysle prílohy č. 2 Zákona, nasledovná:
- záhrady
- stavebné pozemky
- zastavané plochy a nádvoria
- ostatné plochy s výnimkou stavebných
pozemkov

1,85
18,58
1,85
1,85

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

§6
Sadzba dane
(1)
(2)

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25 %.
Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 6 ods. 1 tohto VZN sa v Obci Šenkvice
zvyšuje takto:
- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
- za trvalé trávne porasty
- za lesné pozemky

(3)

0,58 % zo základu dane.
0,58 % zo základu dane
0,43 % zo základu dane

Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 6 ods. 1 tohto
Šenkvice zvyšuje takto:
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VZN

sa v Obci

- za záhrady

0,95 % zo základu dane

- za zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy

0,95 % zo základu dane

- za stavebné pozemky

1,15 % zo základu dane

II. ODDIEL
DAŇ ZO STAVIEB
§7
Predmet dane a daňovník
(1)

Predmetom dane zo stavieb je:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

(2)

Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve
štátu alebo správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve
vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník stavby“).

(3)

Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.

(4)

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 2 a 3 je daňovníkom fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

(5)

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak je
stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú
obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§8
Základ dane

(1)

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou
sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby,
pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej
konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej
pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
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§9
Sadzba dane
(1)

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.

(2)

Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 9 ods. 1 tohto VZN sa v Obci Šenkvice
zvyšuje takto:

(3)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,118

€/m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu

0,144

€/m2

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,820

€/m2

d) samostatne stojace garáţe

0,418

€/m2

e) stavby hromadných garáţí

0,418

€/m2

f) stavby hromadných garáţí umiestnené pod zemou

0,418

€/m2

g) priemyselné stavby, stavby slúţiace energetike,
stavby slúţiace stavebníctvu, stavby vyuţívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

1,480

€/m2

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

2,490

€/m2

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) aţ f)

0,382

€/m2

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb
príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
III. ODDIEL
DAŇ Z BYTOV
§ 10
Predmet dane a daňovník

(1)

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú
byty a nebytové priestory.

(2)

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo
správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového
priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník bytu“).

(3)

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane
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z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja
manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 11
Základ dane
(1)

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m2.
§ 12
Sadzba dane

(1)

Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru.

(2)

Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 12 ods. 1 tohto VZN sa v Obci Šenkvice
zvyšuje takto:
a) byty

0,154

€/m2

b) nebytové priestory, ktoré neslúţia na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť

0,197

€/m2

c) nebytové priestory, ktoré sa vyuţívajú na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť

1,835

€/m2

d) nebytové priestory slúţiace ako garáţ

0,418

€/m2

IV. ODDIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
(1)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové
lúky,
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

(2)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb
a oslobodenie od dane z bytov:
vo výške 50 % z daňovej povinnosti pre držiteľov preukazov fyzickej osoby
(ďalej FO) s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazov FO
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne
alebo úplne bezvládnych FO, ktoré slúžia na trvalé bývanie. FO žiadajúca
zníženie dane v tomto prípade je povinná spolu s písomnou žiadosťou
adresovanou správcovi dane predložiť aj fotokópiu preukazu ZŤP, resp.
preukazu ZŤP so sprievodcom,
stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely
sociálnej pomoci,
múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre,
výstavné siene, osvetové zariadenia.
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(3)

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k
dani z nehnuteľností na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok
na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára,
inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
§ 14
Vyrubenie a platenie dane

(1)

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 5 Eur nebude vyrubovať ani vyberať.

(2)

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

(3)

Daňovník dane z nehnuteľností podľa Zákona je povinný podať daňové priznanie
do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia
daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
§ 15
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)

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré
nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak Zákon neustanovuje
inak.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 16
Predmet dane a daňovník

(1)

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.

(2)

Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa FO s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.

(3)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
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§ 17
Základ dane
(1)

Základom dane je počet psov.
§ 18
Sadzba dane

(1)

Sadzba dane za psa je 20,00 €/rok.
§ 19
Zníţenie a oslobodenie dane

(1)
(2)

V prípade, že je pes umiestnený v rodinnom dome, sadzba dane za psa je 5,00
€/rok.
Od dane za psa sú oslobodení držitelia preukazov fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím.
§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
I. ODDIEL
§ 21
Pojem verejného priestranstva

(1)

Pod verejným priestranstvom sa rozumie časť územia Obce, ktorá je svojim
charakterom určená na všeobecné využívanie, alebo inak slúži všeobecnej potrebe.
Verejným priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník,
námestie, trhovisko, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami
sústredenej bytovej výstavby a pod., ktoré sú na účely tohto VZN verejnosti
prístupné vo vlastníctve Obce a ktoré sa nachádzajú na týchto uliciach :
Agátová, Cerovská, Cintorínska, Domovina, Družstevná, Glogovec, Horná,
Hroznová ulica, Chorvátska, Jagned, Jánska, Kozare, Krátka, Kostolná, Lúčna,
Lipová, Medzi cesty, Modranská, Nádražná, Nám. G. Kolinoviča, Paulenova,
Pezinská, Poľná, Príka, Priečna, Ružová, Slnečná, Spojná, Školská, Trlinská,
Uhliská, Ulica A. Behunka, ul. Sv. Urbana, Vinohradská, Vištucká, Veterná,
Zapotok, Záhradná.
§ 22
Predmet dane a daňovník

(1)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom
priestore verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva
sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
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zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
(2)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
§ 23
Základ dane

(1)

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
§ 24
Sadzba dane

(1)

Základná sadzba dane je za kaţdý začatý m2 a kaţdý aj začatý deň.

(2)

Užívanie verejného priestranstva bez povolenia, alebo v rozpore s právoplatným
rozhodnutím, vydaným podľa osobitného predpisu, sa postihne zvýšenou sadzbou
1,00 € za 1m2 a deň.

(3)

Sadzba dane pre skládky tuhého paliva a za umiestnenie veľkokapacitného
kontajnera je :
- odpratanie do 48 hodín
bez poplatku
- odpratanie do 3 dní
0,166 € za 1m2 a deň (všetky 3 dni)
- odpratanie nad 3 dni
0,332 € za 1m2 a deň.

(4)

Sadzba dane pre skládku voľne ležiaceho stavebného materiálu (piesok, štrk
a pod.) a zariadenie staveniska je :
- počas doby výstavby určenej projektom a posúdenej Obecným úradom
0,009 € za 1m2 a deň,
- od 1. dňa predĺženia stanoveného termínu je 0,332 € za 1m2 a deň.

(5)

Sadzba dane za zaberanie verejného priestranstva zo strany reštauračných
a pohostinských zariadení je 0,166 € za 1m2 a deň za jeden stôl so štyrmi
stoličkami a alebo podobné sedenie (napr. lavica, pivná súprava a pod.), pričom
výmera za jeden stôl so štyrmi stoličkami alebo podobné sedenie zodpovedá 2m2.

(6)

Sadzba dane pre reštauračné a pohostinské zariadenia využívajúce verejné
priestranstvo na sedenie, ktoré je so zemou spojené spevnenou plochou (pódium)
je 0,166 € za 1m2 a deň.

(7)

Sadzba dane za parkovanie nepojazdných vozidiel – vozidiel bez EČV odstavených
na verejnom priestranstve sa stanovuje na 0,20 € za 1m2 a deň. Pri odprataní
nepojazdných vozidiel – vozidiel bez EČV odstavených na verejnom priestranstve
do 48 hodín sa daň nevyrubuje.

(8)

Pri osobitných podujatiach (napr. Šenkvické hody konané v mesiaci júl) je sadzba
za umiestňovanie atrakcií (kolotoče, strelnica, nafukovací hrad a pod.) 0,33 € za
1m2 a deň.

(9)

Sadzba dane za zariadenie cirkusu je 0,15 € za 1m2 a deň.

(10) Pri osobitných podujatiach (napr. Šenkvické hody konané v mesiaci júl) sa určuje
sadzba dane za jedno miesto určené na predaj alebo poskytovanie služieb, pričom
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výmera jedného takéhoto miesta počas hodov je 6m2. V závislosti od druhu
predaja alebo poskytovanej služby je sadzba nasledovná:
pohostinská činnosť ..................................................... 2,00 €/m2/deň
miesto na konzumáciu stravy (stoly a lavice) ............... 0,50 €/m2/deň
textil, kožušiny, obuv, kožené výrobky, nábytok,
elektronika, kuchynský tovar, prútené výrobky,
záhradkárske potreby, hračky, bižutéria, okuliare ....... 2,50 €/m2/deň
knihy, zvukové nosiče, ručne vyrábané výrobky,
umelecké výrobky, trdelník, cukrová vata,
cukrovinky, med, semienka, balóny ............................. 1,50 €/m2/deň.
§ 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)

Daňovník je povinný vopred nahlásiť Obecnému úradu začatie užívania verejného
priestranstva a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu minimálne 7 dní vopred.
Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného
priestranstva. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj
užívanie verejného priestranstva pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým
bolo povolené alebo uplynutím doby, na ktorú sa užívanie verejného priestranstva
povolilo.

(2)

Oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu a ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu právnickej osoby.

(3)

Ak nie je možné vopred ohlásiť osobitné užívanie verejného priestranstva vzhľadom
na okolnosti, toto oznámenie môže byť podané výnimočne v najbližší deň po začatí
užívania.

(4)

Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo,
zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu.

(5)

Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní od vzniku daňovej
povinnosti, ak nie je v povolení o užívaní verejného priestranstva stanovená iná
lehota.
§ 26
Oslobodenie od dane

(1) Od platenia dane za využívanie verejného priestranstva sú oslobodené verejné,
kultúrne a športové podujatia bez vstupného alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo
vstupného poukázaný na charitatívne účely.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 27
Predmet dane a daňovník
(1)

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení (ďalej
len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom,
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kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov
a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v
bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
(2)

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 28
Základ dane

(1)

Základom dane je počet prenocovaní.
§ 29
Sadzba dane

(1)

Sadzba dane je 0,20 € za osobu a prenocovanie.
§ 30
Vyberanie dane a spôsob vedenia evidencie

(1)

Platiteľom dane je prevádzkovateľ
ubytovanie poskytuje.

zariadenia,

ktorý

odplatné

prechodné

(2)

Platiteľ dane je povinný viesť si domovú knihu, v ktorej musí evidovať všetkých
daňovníkov, ktorí sa v jeho zariadení prechodne ubytujú. Platiteľ dane je povinný
daňovníkovi vydať príjmový pokladničný doklad, preukazujúci úhradu dane.
§ 31
Ohlasovacia povinnosť a splatnosť dane

(1)

Platiteľ dane je povinný v lehote 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka
predložiť písomný výkaz vybratej dane. Oznámenie musí okrem výkazu vybratej
dane obsahovať aj identifikačné údaje platiteľa dane, t. j.:
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu a ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ –
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a
priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby.

(2)

Daň je splatná ihneď pri doručení výkazu vybratej dane v pokladni Obecného
úradu v Šenkviciach.
§ 32
Oslobodenie

(1)

Daň sa neplatí :
a) počas prenocovania ubytovaných osôb, ktoré lôžka využívajú pre školy
v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ
slúžia tomuto účelu,
b) počas prenocovania ubytovaných osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku
zariadenia,
c) počas prenocovania ubytovaných osôb v zariadeniach, ktoré svojim účelom
slúžia sociálnym službám, resp. ktoré sa využívajú na charitatívne účely,
d) počas prenocovania ubytovaných osôb (športovcov), ktoré sa zúčastňujú
športového podujatia organizovaného na území Obce, pričom športové
podujatie musí zorganizovať športový klub, ktorý má sídlo v Obci
Šenkvice,
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e)

f)

počas prenocovania ubytovaných osôb (účinkujúcich umelcov), ktoré sa
zúčastňujú kultúrneho podujatia organizovaného na území Obce, pričom
kultúrne podujatie musí zorganizovať kultúrna organizácia, ktorá má sídlo
v Obci Šenkvice,
počas poskytnutia ubytovania na účely Obce Šenkvice (napr. ubytovanie
hostí družobných obcí)
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 33
Predmet dane a daňovník

(1)

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú
tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch
prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty,
ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

(2)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
§ 34
Základ dane

(1)

Základom dane je počet predajných automatov.
§ 35
Sadzba dane

(1)

Sadzba dane je :
a) 67,- € ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru (ak
súčasne neponúkajú alkohol a tabakové výrobky)
b) 166,- € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru (ak
súčasne neponúkajú alkohol a tabakové výrobky)
c) 1.660,- € ročne, ak ponuka obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické
nápoje.
§ 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 37
Vedenie evidencie

(1)

Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j. meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a ak je
daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
právnickej osoby, miesto umiestnenia a počet predajných automatov, vyjadrenie
vlastníka ak sa predajný automat umiestňuje na objekt, resp. miesto, ktoré nie je
vo vlastníctve daňovníka.
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(2)

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov :
a) názov firmy resp. meno prevádzkovateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§ 38
Oslobodenie

(1)

Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce :
a) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých a pohlavných chorôb.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 39
Predmet dane a daňovník

(1)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.

(2)

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len
„nevýherné hracie prístroje“).

(3)

Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry.
§ 40
Základ dane

(1)

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 41
Sadzba dane

(1)

Sadzba dane je 150,- € ročne za jeden zábavný hrací prístroj ako šípky, biliard,
gulečník, stolný futbal, stolný hokej, bowling a podobné nevýherné hracie
prístroje.
§ 42
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 43
Vedenie evidencie

(1)

Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j. meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a ak je
14

daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
právnickej osoby, miesto umiestnenia a počet nevýherných hracích prístrojov,
vyjadrenie vlastníka, ak sa nevýherný hrací prístroj umiestňuje v objekte, ktoré nie
je vo vlastníctve daňovníka.
(2)

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov :
a) názov firmy resp. meno prevádzkovateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
ỔSMA ČASŤ
POPLATOK
§ 44

(1)

Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

(2)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v Obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo
ktorá je na území Obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území Obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území Obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území Obce na podnikanie.

(3)

Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ tohto VZN v Obci súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

(4)

Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ tohto VZN v Obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.

(5)

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre Obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak
s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; platiteľ a poplatník sa
môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ,
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b)

správca; ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec (ďalej len „platiteľ“).

(6)

Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a/ tohto VZN žije v spoločnej
domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto
domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony, v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca,
prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť Obci.

(7)

Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2 tohto nariadenia, ak na jeho
základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie
v zariadení na to určenom,
b) je
hospitalizovaná
v zariadení
poskytujúcom
služby
zdravotnej
starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou
formou,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho
vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú
má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva
pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej
činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobný
stavebný odpad.

(8)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 45
Sadzba poplatku

(1)

Sadzba poplatku sa určuje takto :
a) pre fyzickú osobu
aa) je poplatok za komunálny odpad 0,0822 € za osobu na kalendárny
deň v určenom období, počas ktorých má, alebo bude mať v Obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v rodinnom dome alebo v bytovom
dome,
ab) je poplatok za drobný stavebný odpad zavedený prostredníctvom
množstevného zberu. Poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu
umiestneného na zbernom dvore Obce Šenkvice bude ocenený
sadzbou 0,02 € za 1kg drobného stavebného odpadu. Poplatok sa
uhrádza priamo na zbernom dvore v hotovosti poverenému
zamestnancovi obce Šenkvice,
b)

pre právnickú osobu a podnikateľa je
a poplatok je rovnajúci sa súčinu sadzby
počtu litrov a počtu vývozov. Poplatok sa
kalendárny rok, ktoré je splatné do 15
rozhodnutia.
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zavedený množstvový zber
poplatku na 1 liter odpadu,
vyrubuje rozhodnutím raz za
dní odo dňa právoplatnosti

NETRIEDENÝ
ODPAD
Počet vývozov

240 l nádoby

1100 L kontajnery

110 l

nádoby

52

vlastné
nádoby
X

prenajaté
nádoby
X

vlastné
nádoby
0,014

prenajaté
nádoby
0,016

vlastné
nádoby
X

prenajaté
nádoby
0,020

26

X

0,023

X

X

X

X

§ 46
Oznamovacia povinnosť
(1)

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného
zástupcu podľa § 77 ods. 7 Zákona aj identifikačné údaje za ostatných
členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b)
alebo písm. c) Zákona názov alebo obchodné meno, alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 Zákona,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku

(2)

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do
30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
§ 47
Vyrubenie poplatku a splatnosť

(1)

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia., okrem poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý je splatný ihneď
na zbernom dvore, na potvrdenie čoho bude vystavený poplatníkovi pokladničný
príjmový doklad .
§ 48
Vrátenie, zníţenie a odpustenie poplatku

(1)

Obec rozhodne o odpustení poplatku pre poplatníka na základe jeho písomnej
žiadosti za obdobie, za ktoré poplatník preukáže :
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí, a to
najmenej 90 dní a preukáže to písomným potvrdením o pobyte v zahraničí
v slovenskom jazyku, alebo čestným prehlásením,
b) že v určenom období bol neprítomný v Obci z dôvodu štúdia a s ním
spojeného pobytu v zariadení internátneho typu prípadne priváte
a preukáže túto skutočnosť potvrdením o návšteve školy a potvrdením
o úhrade poplatku v mieste, kde školu navštevuje,.
c) že v určenom období bol v Obci neprítomný najmenej 90 dní z dôvodu
dlhodobej hospitalizácie, prípadne kúpeľnej liečby a preukáže to
písomným potvrdením o pobyte v nemocničnom alebo kúpeľnom zariadení.
d) že sa nezdržiava na území Obce dlhšie ako 90 dní z iných vyššie
nešpecifikovaných dôvodov a túto skutočnosť náležite písomne preukáže.

(2)

Pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa ust. § 82 ods. 1 Zákona je
17

poplatník povinný doložiť, že v obci nemá trvalý ani prechodný pobyt, prestal
užívať alebo stratil právo užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, alebo
že prestal byť poplatníkom v zmysle ust. § 77 ods. 4 Zákona.
(3)

Obec zníži alebo odpustí poplatok v prípade, že poplatník predloží nasledovné
dokumenty:
čestné prehlásenie o dlhodobom zdržiavaní sa v zahraničí,
potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci SR (viažuce sa na miesto
trvalého a prechodného pobytu FO),
zmluva o umiestnení o FO do zariadenie poskytujúceho sociálne služby,
zmluva o nájme nehnuteľnosti.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 49
Správa daní a zaokrúhľovanie

(1)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, podľa tohto VZN vykonáva Obec Šenkvice, prostredníctvom
Obecného úradu v Šenkviciach.

(2)

Základ dane z nehnuteľností podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

(3)

Daň, splátka dane a pomerná časť dane podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na
eurocenty nadol.
§ 50
Konanie

(1)

Ak sa v Zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych
daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov. (zák. č.
563/2009 Z .z. Daňový poriadok).

DESIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 51
Zrušovacie ustanovenia
(1)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 5/2017
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§ 52

(1)

Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona
národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o
poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady
republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších
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Slovenskej
neskorších
miestnych
Slovenskej
predpisov

s výnimkou § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o
cestnej dani sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)

Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o
dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej
rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani
v znení neskorších predpisov s výnimkou § 23 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani za zdaňovacie obdobie roku 2004
a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a skutočnosti, ktoré nastali do
účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 53
(1)

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
(www.senkvice.org) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2) Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie
na
zasadnutí
dňa
13.12.2018
a
schválilo
ho
uznesením
číslo
11-I./N-OZ/2018.
(3)

Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Šenkviciach a účinnosť 01.01.2019. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15
dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Šenkviciach.

________________________
Mgr. Peter Fitz
starosta Obce Šenkvice

Vyvesené: 14.12.2018
Zvesené: 29.12.2018
Účinnosť dňa: 01.01.2018
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