OZNAMY OBCE
Do 31.1.2016 je potrebné podať nové daňové priznanie, ak nastala
zmena v roku 2015.
Daňovníkovi vzniká zo zákona povinnosť podať nové daňové
priznanie do 30 dní od jeho vzniku. Ak tak neurobil, musí tak urobiť do
31.1.2016.
Daň z nehnuteľnosti sa v roku 2016 platí podľa stavu majetku na LV
k 31.12.2015.

V rámci „ Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS“ cestou
MFSR sa obec Gánovce zapojila do Národného projektu DCOM, ktorý je
zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt ma napomôcť pri zmene
súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne
znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane
pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. V rámci projektu sa vybuduje
Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným
úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS a
zároveň sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti
priamo z domu. Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu
originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude zabezpečovať
poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií. Tento projekt
sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
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Poplatok za rozvoj obce
Od 1.11.2016 bude v účinnosti zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“ alebo „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“). Tento zákon
splnomocňuje obce, aby po 1.11.2016 mohli (nejde o povinnosť) prijať
VZN, ktorým na svojom území ustanovia miestny poplatok za rozvoj
(ďalej len „poplatok“). Poplatok môže obec ustanoviť s účinnosťou
najskôr od 1.1.2017, nakoľko podľa § 7 ods. 4 môže obec ustanoviť sadzbu
vždy k 1. januáru kalendárneho roka (1.1.2017, 1.1.2018, atď.). Vo VZN
môže ustanoviť iba to, na čo je zo zákona splnomocnená t. j. :




pre akú časť svojho územia poplatok ustanovuje napr. na
území obce, v jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom
území,
sadzbu poplatku.

Obec sa teda môže rozhodnúť, či zavedie poplatok na celom svojom území
alebo len na časti svojho územia. Ak obec chce ustanoviť poplatok pre
jednotlivú časť obce, táto časť obce musí spĺňať kritéria, ktoré vyplývajú z §
17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 268/2014 Z.
z. (celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z
nehnuteľností danej obce, ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej
časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len
raz, jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo
susediace parcely pozemkov).
Predmet poplatku
Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané
právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona.
Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN (§ 13 v nadväznosti

na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné povolenie
nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr.
Ak obec schváli VZN v priebehu kalendárneho roka 2017, musí
obsahovať sadzby poplatku, môže však nadobudnúť účinnosť až 1.1.2018.
V takomto prípade predmetom poplatku budú stavby, ktorých právoplatné
stavebné povolenie nadobudne účinnosť po 1.1.2018.
Predmetom poplatku sú iba pozemné stavby. Z predmetu poplatku
vyplýva, že poplatku nepodliehajú inžinierske stavby, stavby, ktoré sa ohlasujú
stavebnému úradu, resp. na ktoré bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby
pred dokončením, a tiež stavby, ktoré sú súčasťou negatívneho vymedzenia
predmetu poplatku v § 3 ods. 2 zákona (napr. rodinné domy do výmery 150
m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby). Rodinné domy s podlahovou
plochou väčšou ako 150 m2 podliehajú poplatku v celkovej výmere podlahovej
plochy, čo znamená, že 150 m2 nie je odpočítateľná položka od základu
poplatku.
Ak sa vydáva stavebné povolenie súvisiace so stavebnými úpravami
( rekonštrukciou existujúcej stavby), daná stavba je predmetom poplatku.
Základom poplatku však je podľa § 6 zákona len súčet nadzemnej časti
podlahovej plochy realizovanej stavby, nie existujúcej stavby. To
znamená, že základom poplatku realizovanej stavby pri rekonštrukcii alebo
zateplení je 0 m2, pretože realizáciou zateplenia nevznikne podlahová plocha
a poplatok je 0 eur. Ak stavebnou úpravou (rekonštrukciou) dôjde k zväčšeniu
podlahovej plochy existujúcej stavby podľa § 6 zákona, táto nová podlahová
plocha stavby je predmetom poplatku.
Stanovenie základu poplatku
Základom poplatku je výmera nadzemných častí podlahovej plochy
realizovanej stavby v m2, ktorá sa určí spočítaním výmer všetkých miestností
v nadzemných podlažiach stavby. Pri určení týchto výmer sa vychádza
z projektovej dokumentácie stavby priloženej k dokumentom tvoriacim
podklad pre vydanie stavebného povolenia. Nadzemným podlažím sa (
s odvolaním na § 12 ods. 5 zákona č.582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov) rozumie každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť
umiestnená nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu
v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby. Predmetom poplatku nie sú
podzemné podlahové plochy.
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako
stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie. Pre poplatníka sa

neviaže povinnosť podávať priznanie k poplatku, okrem oznamovacej
povinnosti, ktorú má poplatník ak sa stavba slúži na viaceré účely. Najskôr
v deň vzniku poplatkovej povinnosti oznámi obci výmeru podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy.
V prípade, že je na stavebnom povolení uvedených viac stavebníkov,
poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak.
Ak sa poplatníci dohodnú a bude ich zastupovať jeden z nich, zástupca
oznámi túto skutočnosť písomne príslušnej obci najneskôr v deň
právoplatného stavebného povolenia, pričom ostatní poplatníci ručia za
poplatok v rovnakom pomere. Ak sa poplatníci dohodnú, že poplatníkmi budú
v inom ako rovnakom pomere, túto skutočnosť spoločne oznámia písomne
obci, najneskôr v deň právoplatného stavebného povolenia, pričom jednotliví
poplatníci budú ručiť za poplatok v pomere aký bol oznámený obci. Ak sa
podľa projektovej dokumentácie stavba bude využívať na viaceré účely,
poplatník je aj v tomto prípade povinný oznámiť výmeru podlahových plôch
podľa účelu ich využitia. Účel využitia stavby musí korešpondovať s členením
stavieb podľa § 7 ods. 2 zákona tak, aby na základe oznámených údajov mal
správca poplatku k dispozícii relevantné údaje na vypočítanie a vyrubenie
poplatku.
Vyrubenie poplatku
Pri jednoúčelovej stavbe správca poplatku vyrubí poplatok
rozhodnutím obce na základe zistených údajov o spôsobe využitia stavby,
podlahovej ploche, ktorá podlieha poplatku, a príslušnej sadzby poplatku.
Poplatok sa vyrubuje osobe uvedenej v stavebnom povolení, t. j. poplatníkovi
alebo zástupcovi. Ak je v stavebnom povolení uvedených viac stavebníkov,
ktorí si určia zástupcu, poplatok sa vyrubí tomuto zástupcovi. Ak sa poplatníci
nedohodnú na spoločnom zástupcovi, poplatok sa vyrubí každému z nich
v rovnakom pomere. Rozhodnutie obce sa vydáva v súlade s § 63 ods. 3
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňovým poriadkom) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon
neupravuje lehotu na vyrubenie poplatku. Poplatok sa nemusí vyrubiť
hneď, pretože lehota zániku práva vyrubiť daň (teda aj poplatok) podľa
daňového poriadku uplynie až po piatich rokoch od skončenia obdobia,
kedy poplatková povinnosť vznikla.
Sadzba poplatku
Obec si sadzby poplatku môže ustanoviť rôzne, v členení podľa
svojich jednotlivých katastrálnych území alebo jednotlivých častí obce.
Zároveň môže stanoviť sadzby poplatku rôzne v členení podľa rôznych druhov

stavieb podľa § 7 ods. 2 zákona. Musí však dodržať stanovenie sadzieb
pre všetky druhy stavieb vymedzené zákonom. Sadzby poplatku môže
obec na základe VZN ustanoviť alebo zmeniť iba k 1. januáru kalendárneho
roka jedným z nasledovných spôsobov:
-

-

-

jedna sadzba poplatku na celé územie obce (napr. ak má obec jedno
KÚ) alebo
samostatná jedna sadzba poplatku pre každé KÚ (ak ich obce majú)
alebo pre jednotlivé časti obce (definícia jednotlivej časti obce vychádza
so zákona o miestnych daniach) alebo
rôzne sadzby poplatku podľa druhov stavieb uvedených v § 7 ods. 2 na
celú obec (to v praxi znamená minimálne 5 druhov sadzieb pre rôzne
druhy stavieb v členení podľa § 7 ods. 2 zákona) alebo
rôzne sadzby poplatku podľa druhov stavieb uvedených v § 7 ods. 2
odlišne pre KÚ alebo pre jednotlivé časti obce (napr. : ak má obec 3 KÚ
a chce členiť aj výšku poplatkov podľa druhu stavieb, tak musí mať vo
VZN minimálne 15 sadzieb).

Platenie a splatnosť poplatku
Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení poplatku. Poplatník môže požiadať
o platenie poplatku v splátkach. Platenie poplatku v splátkach určí obec
rozhodnutím, proti ktorému nie je možné podať odvolanie.
Vrátenie poplatku
Ak stavebné povolenie stratilo platnosť a poplatník s realizáciou
stavby ani nezačal, môže oznámiť zánik poplatkovej povinnosti do 60 dní
odo dňa jej zániku ( t.j. odo dňa, kedy stavebné povolenie stratilo platnosť) Ak
dodrží lehotu oznámenia zániku poplatkovej povinnosti, má nárok na vrátenie
poplatku na základe žiadosti o vrátenie poplatku. Obec je povinná vrátiť
zaplatený poplatok do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o vrátení poplatku, pričom pri vrátení poplatku postupuje podľa § 55
daňového poriadku. Ak poplatník zánik poplatkovej povinnosti oznámi po tejto
lehote alebo neoznámi vôbec, nárok na vrátenie zaplateného poplatku
zaniká zo zákona.
Rozpočtové využitie poplatku a správa poplatku
Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Výnos poplatku sa použije na
úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbami, konkrétne uvedenými
v zákone vrátane nadobudnutia pozemku. Pre zvýšenie transparentnosti
a adresnosti sa odporúča použitie výnosov z poplatku najmä na úhradu
nákladov použitých v jednotlivej časti alebo katastrálnom území obce, v ktorej

sa uskutočnila táto stavba, a za ktorú bol vyrubený poplatok zaplatený. Zákon
jednoznačne neustanovuje, v ktorom rozpočtovom roku musí obec
výnosy z poplatku použiť a preto ich použitie v nasledujúcich rozpočtových
rokoch sa riadi podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Keď budeme všetci sadať k štedrovečernému stolu spomeňme si na
všetkých svojich blízkych, ktorí ovplyvňujú Váš život. Spomeňme si na tých,
ktorí už nie sú medzi nami a tak veľmi by sme chceli aby tu boli. Spomienku
venujme aj tým, ktorým sme ublížili , či už v zlosti alebo nevedomky.
Spomeňme si na všetkých ľudí dobrej vôle, lebo teraz je ten čas. Čas na
odpúšťanie, čas, kedy k nám prichádza láska.
Touto cestou patrí poďakovanie :










Vám milí občania, za Vašu trpezlivosť a pomoc ,
Všetkým sponzorom, za podporovanie aktivít konaných v obci,
Obecnému zastupiteľstvu za ich celoročnú prácu pre obec,
OZ Neandertál Gánovce a všetkým jeho priaznivcom a OZ
Machaon International za organizovanie úspešných medzinárodných
kultúrnych umeleckých aktivít, ktoré zviditeľňujú našu obec.
Vedeniu a členom Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý vznikol
v obci minulého roku, ktorému sa dobré darí pracovať s našou
mládežou hlavne na hasičských súťažiach , kde sa umiestňujú na
popredných miestach,
Vedeniu Futbalového klubu Gánovce, najme našim mladším žiakom,
ktorí reprezentujú našu obec v športe,
Jednote dôchodcov Gánovce, za ich pekné výstavky a za pomoc pri
obecných akciách,
Všetkým, ktorých som tu nemenovala a ktorí akokoľvek pomohli obci
.

Prajem Vám, milí naši občania, požehnané Vianočné sviatky, veľa
krásnych chvíľ a len samé dobré veci pod stromček.

V novom roku 2016 Vám prajem veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania. Aby ste do Nového roku vykročili tou správnou nohou
a v kruhu rodiny ste mali len pohodu a žiadne starosti.

Vianočný koncert

Ing. Alžbeta Čekovská

Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci
Po 20 rokoch sa v našej obci sformoval dobrovoľný hasičský zbor.
Absolvovali základné školenia, urobil sa poriadok v požiarnej
zbrojnici a postupne sa obnovuje zásahová schopnosť nášho
hasičského družstva.
Ale máme aj mladých hasičov. Hasičský dorast – chlapcov
a dievčatá. V tomto roku sa úspešne zapojili do hasičského športu,
zúčastnili sa 16 súťaží v rámci Podtatranskej hasičskej ligy,
Okresného kola a taktiež Východoslovenskej hasičskej ligy.
V celkovom hodnotení sa naši dorastenci umiestnili na krásnom 4.
mieste. Zo súťaží si priniesli 6 pohárov a ukázali všetkým, že sú to
mladí bojovníci. Bol to úspešný rok a verím, že budúci rok bude ešte
úspešnejší. Ale nie je im cudzia ani pomoc. Najmä pri pomocných
prácach cez akcie organizovaných obcou. Sú a budú nápomocní pre
každého, kto ich pomoc bude potrebovať.
Verím, že sa im podarí oživiť činnosť a tradície v našej obci aj pre
budúce generácie pod starým hasičským heslom:

„BOHU NA RADOSŤ, ĽUĎOM NA POMOC!“
Mgr. A.Suchanovská
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Srdečne Vás pozývame na
Vianočný koncert
dňa 27.12.2015 o 17,00 hodine
v priestoroch MŠ v Gánovciach.
Vstupné : dobrovoľné
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Čo priniesla novelizácia zákona o odpadoch
pre občana
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach, na svojom zasadnutí dňa
15.12.2015 sa uznieslo na VZN č. 3/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Novelizácia zákona o odpadoch priniesla novinku, ktorú OcZ
premietlo aj v tomto VZN. Od januára 2016 nadobúda účinnosť zákon
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V § 81 ods.20 zákona sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť
množstvový zber stavebného odpadu. Povinnosť zavedenia
množstvového zberu drobného stavebného odpadu má priamy vplyv
na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady . Z uvedeného dôvodu obec nezvýšila poplatok za komunálny
odpad na rok 2016 , ale zaviedla naviac , ako jej vyplýva zo zákona,
poplatok za drobný stavebný odpad. Zavedenie množstvového zberu
pre drobný stavebný odpad znamená povinnosť platenia poplatku za
drobný stavebný odpad na mieste zberu a je priamo závislá od jeho
produkcie. To znamená, že občan, ktorý počas roka neprodukoval
drobný stavebný odpad, nebude zaň ani platiť. Poplatok za drobný
stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad
odovzdá na miesto určené obcou vo VZN o manipulácii s odpadmi od
1.7.2016, platiť sa bude priamo na mieste podľa váhy. Môže sa stať, že
občan zaplatí poplatok viackrát v roku podľa toho, koľko krát
odovzdal drobný stavebný odpad. Ak má občan viac staveného
odpadu, napr. zo strechy, musí si objednať kontajner cestou obecného
úrad a zaplatí podľa skutočne vyfakturovanej ceny firmou
Brantner,s.r.o. Poprad. Bližšia informácia bude poskytnutá formou
nášho občasníka do 30.6.2016 v osobitnom VZN.
Čo sa týka platenia miestnych daní pre rok 2016, tie obecné
zastupiteľstvo nechalo v pôvodnej výške, na úrovni roku 2015.
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Akcie s deťmi v obecnej knižnici
Od 1. 11. 2015 máme na obecnom úrade otvorenú Obecnú knižnicu.
Obec sa zapojila do projektu „Šanca sa zamestnať“ cestou ÚPSVaR
v Poprade a vytvorila pracovné miesto pre obecnú knižnicu.
Za toto krátke obdobie, bolo v knižnici zorganizovaných niekoľko
akcií pre deti. Napríklad pečenie medovníčkov(seniori) a zdobenie deťmi,
výroba adventných kalendárov s deťmi, výroba vianočných ozdôb s deťmi,
vianočná výzdoba knižnice s počúvaním vianočných pesničiek a kolied za
veľkej
účasti detí a rodičov. V knižnici budú počítače, deti budú môcť
pracovať na počítači a internete pod dohľadom Knižnica je otvorená denne,
presný rozvrh sa upresní v priebehu januára 2016.
V mesiaci január 2016 sa uskutočnia tieto akcie:
 15.1. o 16,00 hod. popoludnie s knihou
 20.1. o 16,30 príprava na fašiangy s deťmi
 29.1. o 16,00 stretnutie so seniormi
 30.1. o 15,00 hod. snehová zábava pre deti (stavanie
snehuliakov a sánkovačka)
V mesiaci február 2016 je plánované:



Príprava na fašiangy, masky, pečenie šišiek a posedenie pri
varenom vínku (seniori, rodičia)
Príprava MDŽ s deťmi

V mesiaci marec 2016 sú plánované akcie :


Príprava na Veľkú noc, zdobenie kraslíc a výzdoba

Okrem týchto akcií, v obci fungujú aj tvorivé dielne pre deti pod
vedením Ing. Michlíkovej.
Vstupné na akcie je symbolické , aspoň na pokrytie nákladov na
materiál.
Tešime sa na Vašu účasť.

Ing. Alžbeta Čekovská
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J. Gergošová

V našej obci právne poradenstvo
Obec Gánovce uzavrela Memorandum o spolupráci
s Mediačným centrom Poprad, Okružná 761/25, 05801
Poprad.
Cieľom mediácie a rokovaní sporových strán za
asistencie mediátora je uzatvorenie praktickej dohody „na
mieru“. Dialóg a dohoda výhodná pre obe strany sú
zárukou trvalejších riešení. Výsledok nie je závislý od
právnej úpravy, ale od záujmov strán, hľadať výhodné
riešenie pre obe zúčastnené strany.
Mediačná dohoda alebo riešenie sporu je primárnym
cieľom pre vytváranie pozitívnych vzťahov medzi sporovými
stranami.
Stretnutia sa budú konať na Obecnom úrade v
Gánovciach. Občanom, ktorí majú potrebu riešiť nejaký
spor (môžu to byť aj rodinné spory) a majú záujem ho
vyriešiť mimosúdne, oznamujeme, že prvé stretnutie
s mediátorom sa uskutoční dňa 20.1.2016 od 14,00 hod.
do 16,00 hod. na obecnom úrade v zasadačke.
Mgr. A. Suchanovská
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