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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Blahovo o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2012
Obec Veľké Blahovo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a ustanovení § 7 ods. 5,
§ 12 ods. 2 a ods. 3, § 17 ods. 2 a ods. 3, § 25 a 29, § 33 a 36, § 47 a 51, § 55 a 59, § 77
ods. 5, § 78 ods. 1 a § 83, § 99a ods. 9 a § 99g ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
zákona č. 343/2012 Z. z. (ďalej len Zákon), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len VZN):
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Článok I.
Toto

všeobecne

záväzné

nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania

miestnych daní a miestneho poplatku za
odpady na území obce Veľké Blahovo.

komunálne

odpady

a

drobné

stavebné

Článok II.
Obec Veľké Blahovo ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
Článok III.
Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavbené odpady.
Druhá časť
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Článok IV.
Základ dane
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. Hodnota pôdy je pre druh pozemku:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 1,0373 eur/ m2,
b) trvalé trávne porasty 0,2091 eur/m2.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a
nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe
č. 2 Zákona. Hodnota pozemkov je pre druh pozemku:
a) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov
1,85 eur/ m2,
b) stavebné pozemky 18,58 eur/ m2.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 vo výške 0,1513 eur/ m2.

Článok V.
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane
pozemkov v obci Veľké Blahovo takt o :

z pozemkov pre jednotlivé druhy

 vo výške 0,33 % pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne
porasty,
 vo výške 0,30 % pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
stavebné pozemky, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy.
Daň zo stavieb
Článok VI.
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,0663 eur/ m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,095 eur/ m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,2987 eur/ m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
d) 0,2987 eur/ m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,4979 eur/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu,
f) 0,9958 eur/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,1792 eur/m2 za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).
Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za podlažie vo výške
0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok VII.
Oslobodenie od dane
Správca dane s ohľadom na miestne podmienky oslobodzuje od dane z pozemkov
nasledujúce pozemky:
a) pozemok na ktorom je cintorín
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky užívané školami a školskými zaradeniami

Správca dane s ohľadom na miestne podmienky obci oslobodzuje od dane zo
stavieb nasledujúce stavby:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam.
Správca dane zníži:
a) daň z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, ktorej vlastníkom je občan starší
ako 65 rokov, ak táto slúži výhradne na jeho osobnú potrebu vo výške 50% daňovej
povinnosti,
b) daň z pozemkov pre pozemky druhu zastavané plochy a nádvoria, ktorých
vlastníkom je občan starší ako 65 rokov, ak tieto slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu
vo výške 50% daňovej povinnosti,
c) daň za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu, vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie, vo výške 50% daňovej povinnosti.
Tretia časť
Daň za psa
Článok VIII.
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a za každého ďalšieho psa
chovaného u tohto istého daňovníka nasledovne:
a) v rodinnom dome vo výške 3,32 eur za jedného psa a kalendárny rok,
b) v bytovom dome vo výške 20 eur za jedného psa a kalendárny rok.
Správca dane oslobodzuje od dane za psa: samostatne žijúceho dôchodcu nad 65
rokov.
Štvrtá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok IX.
Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Veľké Blahovo, a to:
a) cesty a miestne komunikácie,
b) chodníky, parky, plochy verejnej zelene, všetky ďalšie verejnosti prístupné
a užívané pozemky vo vlastníctve obce,
c) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na ambulantný predaj alebo na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného

zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie
verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a
verejných sietí.
Správca dane určuje za užívanie verejného priestranstva sadzbu dane vo výške:
a) 0,70 eur za uloženie zariadenia na ambulantný predaj / poskytovanie služieb / v rozsahu
5m x 2m,
b) 0,02 eur za umiestnenie stavebného zariadenia a skládok všetkého druhu,
c) 0,30 eur za umiestnenie predajného zariadenia, a umiestnenie dočasných stavieb na
stánkový predaj,
d) 0,70 eur za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
e) 0,05 eur za umiestnenie skládky, / napr. skládka sutiny, alebo kameňov, zeminy/,
f) za rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene
z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby podzemných inžinierskych sietí
na základe stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia a pod.
1/ do 20 m2 za obdobie viac ako 7 dní
0,10 eur
2/ nad 20 m 2 za obdobie menej ako 7 dní
0,10 eur
3/ na 20 m2 za obdobie viac ako 7 dní
0,20 eur,
2
a to za každý aj začatý m osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý
deň.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného
priestranstva začalo. V písomnom oznámení daňovník uvedie zámer osobitného užívania
verejného priestranstva a uvedie aj lehotu po ktorú mieni verejné priestranstvo užívať.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr
do 3 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené užívanie verejného
priestranstva cirkvami a náboženskými spoločnosťami, miestnymi spoločenskými,
športovými, záujmovými a občianskymi združeniami.
Piata časť
Daň za predajné automaty
Článok X.
Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 50 eur za jeden predajný automat
a kalendárny rok.
Daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením:
- identifikačných údajov o predajnom automate napr. výrobné číslo
- miesta jeho umiestnenia (prevádzkovania)

- dátumu začatia prevádzky automatu.
Šiesta časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
Článok XI.
Správca dane určuje sadzbu dane nasledovne: 40 eur za jeden nevýherný hrací
prístroj na kalendárny rok.
Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje
o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzky,
c) identifikačné údaje daňovníka.

Spoločné

Článok XII.
ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje

Správca dane určuje, že nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľností, daň za
psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje pokiaľ v úhrne
neprevýši sumu 3 eur.
Správca dane určuje, že daňovník môže zaplatiť daň z nehnuteľnosti aj v splátkach
v prípadoch, že daň prevyšuje u fyzických osôb sumu 70 eur a u právnických osôb
a u fyzických osôb - podnikateľov sumu 400 eur. Daň bude rozpočítaná na 4 rovnaké
splátky, rozdiel môže vzniknúť len pri zaokrúhľovaní splátok, kedy musí byť dodržané
pravidlo, že súčet splátok musí zodpovedať sume vyrubenej dane po zaokrúhlení. Splátky
dane z nehnuteľnosti sú splatné v nasledujúcich termínoch:
- 1.splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnuti,
- 2.splátka do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia,
- 3.splátka do 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia,
- 4.splátka do 270 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného rozhodnutia.
Siedma časť
Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady
Článok XIII.
Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce, stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení č. 2/2005

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Veľké Blahovo.
Poplatok za odpad 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
Článok XIV.
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku sa určuje na kalendárny rok 2013.
Pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému
pobytu alebo prechodnému pobytu v obci je sadzba poplatku vo výške 0,04 eur za osobu a
kalendárny deň, a to pre 1. až 3. osobu, a ďalší členovia domácností, t. j. od 4. osoby 0,02
eur za osobu a kalendárny deň. Interval vývozu z rodinných domov je 2 – krát za mesiac,
z bytových domov 2- krát za mesiac.
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na
podnikanie, platí poplatok podľa ustanovenia § 79 ods.2 písm.“b“ zákona č.582/2004 Z.z.
v platnom znení pri sadzbe poplatku 0,04 Eur, platí poplatok v sume súčinu sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálneho odpadu určeného podľa § 79 ods.3. To neplatí ak preukáže, že má
zabezpečený množstvový zber osobitne s firmou ktorá v obci zabezpečí odvoz
komunálneho odpadu.
Miera dennej produkcie komunálnych odpadov bude stanovená na podklade údajov
zistených na základe ohlásenia podaného daňovníkmi – podnikateľmi.
Článok XV.
Ohlasovacia povinnosť
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ust. § 77
ods. 2 Zákona.
Poplatník je povinný do jedného mesiaca
 odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
 odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
 ako aj od skončenia obdobia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť správcovi:

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu; prípadne obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka (spoločná
domácnosť),
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Článok XVI.
Splatnosť poplatku
Splatnosť poplatku u fyzických osôb – občanov je:
a) poplatok do 30 eur je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru,
b) poplatok nad 30 eur je splatný vo dvoch rovnakých splátkach, a to:

1. splátka do 15 dní odo dňa právopaltnosti platobné výmeru,

2. splátka do 30.06. príslušného kalendárneho roka.
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, poplatok je splatný do
15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru.
Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnikateľov je:
a) poplatok do 50 eur je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru,
b) poplatok nad 50 eur je splatný vo dvoch rovnakých splátkach, a to:

1. splátka do 15 dní odo dňa právopaltnosti platobné výmeru,

2. splátka do 30.06. príslušného kalendárneho roka.
Článok XVII.
Vrátenie a zníženie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré obec ustanovuje takto:
potvrdenie o trvalom pobyte v inej obci. Podklady, ktoré má poplatník preukázať pri
vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti sú nasledovné: list vlastníctva. Lehota na
ohlásenie rozhodujúcich skutočností ako aj na predloženie dokladov uvedená v čl. XIV.
tohto VZN zostáva zachovaná.
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže, že dlhodobo t. j. viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce, a to na základe jedného z týchto podkladov:

potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole spolu s dokladom
o prechodnom pobyte v inej obci,

kópia pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia obce spolu
s dokladom o prechodnom pobyte v inej obci,

potvrdenie o pobyte v zahraničí z dôvodu pracovných, služobných povinností, z
dôvodu štúdia,


pracovné povolenie dokladujúce potrebu zotrvania v zahraničí počas daného
obdobia.
Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa ods. 2 tohto článku
predloží poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.
Článok XVIII.
Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo a schválilo OZ vo Veľkom
Blahove dňa 10.decembra 2012. pod č. uznesenie č.14/118/2012 .
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2013. Dňom účinnosti tohto
nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Blahovo. č.7/2008 zo
dňa 10.12.2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Blahovo a to vrátane všetkých jeho zmien
a doplnkov.

Mária Bödők
starosta obce

