Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Dedinky dňa 30.11.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dedinky dňa 17.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 32 / 2015
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Dedinkách na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Dedinky.
§2
1) Obec Dedinky na svojom území ukladá 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.
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II. časť
Daň z nehnuteľností
§3
Daň z pozemkov
1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávne porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

1,00 % zo základu dane
1,00 % zo základu dane
1,00 % zo základu dane
2,50 % zo základu dane

1,00 % zo základu dane

2) Ročná sadzba dane na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny, slnečnej
energie (fotovoltaické elektrárne), transformačná stanica alebo predajný stánok (bez
pevného základu)
2,00 % zo základu dane.
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky podľa druhu je hodnota pozemku vynásobená
výmerou pozemkov v m2
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) trvale trávnaté porasty
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy ( len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom)
d) záhrady
e) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
f) stavebné pozemky

0 € za 1 m2
0,0166 € za 1 m2
0,05 € za 1 m2

1,32 € za 1 m2
1,32 € za 1 m2
13,27 € za 1 m2

4) Hodnota pozemku, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“) je hodnota
pozemku určená vynásobením
skutočnej výmery transformačnej stanice alebo
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predajného stánku v m a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v bode 6 písm. e/ pre
stavebný pozemok.
§4
Daň zo stavieb
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1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m zastavanej plochy nasledovná
a) 0,065 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
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b) 0,065 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,400 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,25 € za samostatne stojace garáže
e) 0,25 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,25 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 0,30 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 0,65 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 0,25 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/.
2) Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. (1) sa pri viacpodlažných stavbách určuje
príplatok 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
2

1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,065 € za každý aj začatý m podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
§6
Oslobodenie od dane
1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb a od dane z bytov:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam.
§7
Zníženie dane
3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov:
a) vo výške 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve
fyzických osôb držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) vo výške 50 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových
domoch slúžiace ako garáže vo vlastníctve fyzických osôb držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
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III. časť
§8
Daň za psa
1) Sadzba dane je 7,- € za jedného psa a kalendárny rok.

IV. časť
§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Dedinky , ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej
dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce.
2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Dedinky sú:
a) a) parkovisko v Dedinkách
b) b) parkovisko v Dobšinskej Maši
3) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) 0,50 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý
aj začatý
deň pri použití priestranstva na službu, predaj a na rôzne skládky
materiálov.
b) 2.00 € za každý aj neúplný m2 a rok pri použití verejného priestranstva na státie
a garážovanie motorových vozidiel,
c) 1,70 € za jedno parkovacie miesto a deň, za dočasné parkovanie vozidla na
vyhradenom priestore verejného priestranstva.
4) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania
verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník pri
plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov o svojej osobe
uviesť ak ide o oznámenie vzniku daňovej povinnosti najmä deň vzniku daňovej
povinnosti, predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva, adresu a popis miesta
užívania verejného priestranstva (chodník, cesta, trávnatá plocha a pod.), výmeru
zabratej plochy v m2 a spôsob osobitného užívania verejného priestranstva. Ak ide o
oznámenie zániku daňovej povinnosti najmä dátum zániku daňovej povinnosti a spôsob
zániku (predaj, odstránenie skládky a pod.).
5) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť obci
Dedinky skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
6) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie také umiestnenie
vozidla, počas ktorého vlastník alebo prevádzkovateľ vozidla jeho polohou bráni
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všeobecnému užívaniu verejného priestranstva všetkými účastníkmi najmenej po dobu
15 dní.
7) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.

V. časť
§ 10
Daň za ubytovanie
1) Sadzba dane 0,50 € na osobu a prenocovanie.
2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň
za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti
v eurách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad
s predpísanými náležitosťami, kde okrem iného uvedie názov ubytovacieho zariadenia,
počet ubytovaných, počet prenocovaní, dátum od kedy do kedy bolo prechodné
ubytovanie poskytnuté, výšku dane.
3) Daň prevádzkovateľ odvádza mestu v lehote do 15 dní nasledujúceho štvrťroka.
V rovnakej lehote je daňovník súčasne povinný predložiť výkaz o ubytovaných osobách za
príslušné obdobie.
4) Od dane sú oslobodené osoby do 15 rokov veku a invalidní dôchodcovia.

VI. časť

1)
2)

3)

4)

§ 11
Daň za predajné automaty
Sadzba dane je 20,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dedinkách. Písomné oznámenie pri
vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu,
miesto doterajšieho prevádzkovania.
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5) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo, typ a miesto umiestnenia predajného automatu,
b) skladbu ponúkaného tovaru,
c) dátum umiestnenia a začiatku prevádzkovania automatu.
6) Správca dane od dane oslobodí prevádzkovateľov predajných automatov vydávajúcich:
a) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
b) hygienické návleky (na obuv)
c) mlieko a mliečne výrobky

VII. časť
§ 12
Daň za nevýherné hracie prístroje
1) Sadzba dane je 20,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
2) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne a umiestniť na viditeľnom
mieste v priestore, v ktorom nevýherný hrací prístroj prevádzkuje:
a) výrobné číslo, typ a miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
b) názov nevýherného hracieho prístroja,
c) charakteristika nevýherného hracieho prístroja,
d) dátum umiestnenia a začiatku prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
3) Od dane je oslobodená Obec Dedinky.

VIII. časť
§ 13
Spoločné ustanovenia
1) Spôsoby vyberania miestnych daní a poplatku sú: v hotovosti do pokladne obce na
obecnom úrade alebo bezhotovostne na účet obce Dedinky číslo účtu: 52978686/ 0900.
2) Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy jedného eura nebude vyrubovať.
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IX. č a s ť
§ 14
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1) Sadzba poplatku je
a) Pre fyzické osoby (FO) 0,041 € za kalendárny deň, čo je 15 € za osobu a rok.
Ročný poplatok sa skladá z 5 € ročný paušál a 10 € - predplatených 5 ks žetónov.
Spolu 15 €.).
b) Pre právnické osoby (PO) 0,055 € za kalendárny deň, čo je 20 € za PO a rok.
Ročný poplatok sa skladá z 10 € ročný paušál a 10 € - predplatených 5 ks žetónov,
alebo vriec, alternatívne kontajnerov. Spolu 20 €.
c) Ceny žetónov
 Žetón na 110 l nádobu TKO
 Žetón na 1100 l nádobu TKO
 Žetón na 1100 l nádobu PLASTY
 Žetón na 1100 l nádobu SKLO
 Žetón na 220 l nádobu TKO

-

2 €.
20 €.
13 €.
13 €.
4 €.

Ceny plastových vriec s logom BRANTNER
 Čierne plastové vrece TKO
 Žlté plastové vrece na PLASTY a SKLO

-

2 €.
1€

Prenájom kontajnerov
 Zapožičanie 1100 l kontajnera na 1 rok

-

50 €

d) 0,017 € za jeden liter komunálnych odpadov
e) 0,04 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu
2) Hodnota koeficientu sa stanovuje na 1.
3) Poplatok je splatný
a) v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája a 30. septembra
príslušného roka,
b) ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 16,60 € a právnickej osobe
166 €, je splatný naraz do 31.marca príslušného roka, a to v hotovosti do pokladne
obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce Dedinky, číslo účtu:
52978686/ 0900.
4) Obec poplatok na základe písomnej žiadosti zníži o 50 % za osobu, o ktorej poplatník obci
preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého
bydliska za účelom dennej formy štúdia na území Slovenskej republiky, kde je aj
ubytovaná,
b) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého
bydliska za účelom výkonu zamestnania na území Slovenskej republiky, kde je aj
ubytovaná,
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c) preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala mimo
miesta trvalého bydliska za účelom výkonu zamestnania v zahraničí
d) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého
bydliska z dôvodu umiestnenia a ubytovania v zariadení s iným ako celoročným
ubytovaním (zariadenie sociálnej starostlivosti).
5) Obec poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti za osobu s trvalým alebo
prechodným pobytom v obci Dedinky, ktorá je dlhodobo umiestnená v zariadení s
celoročným ubytovaním (zariadenie sociálnych služieb, detský domov, ústav na výkon
väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody).
6) Akceptovateľné podklady k zníženiu, odpusteniu a vráteniu poplatku sú najmä:
 potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania a trvania pracovného pomeru a
mieste výkonu zamestnania nie staršie ako 60 dní
 potvrdenie o štúdiu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia štúdia
vydané v príslušnom školskom roku
 potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s celoročným ubytovaním nie
staršie ako 60 dní
 potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s iným ako celoročným ubytovaním
nie staršie ako 60 dní
 potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
 potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
 potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
 pracovné víza
 potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v príslušnom školskom roku
 rámcová zmluva u živnostníkov
 nájomná zmluva v zahraničí
 pracovná zmluva nie staršia ako 60 dní
 záznam v cestovnom pase pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace
 vo výnimočných prípadoch je možné predložiť čestné prehlásenie podpísané
dvoma identifikovateľnými susedmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, úplná
adresa, podpis)
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj ich preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do
kedy bol (bude) poplatník v zahraničí alebo mimo územia mesta.
V prípade, že s poplatníkom žijú aj maloleté deti, vzťahuje sa príslušné zníženie
poplatku aj na ne. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v
ďalšom zdaňovacom období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie za
každé zdaňovacie obdobie.
7) Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do 31.1. príslušného zdaňovacieho
obdobia doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku. Ak skutočnosti rozhodujúce pre
zníženie poplatku nastanú po 31. januári zdaňovacieho obdobia, poplatník je povinný
uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak si
poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku vo vyššie citovaných termínoch
príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie
obdobie zaniká.
8) Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z posledných
jemu známych údajov k 31.januáru príslušného roka, t.j. z ohlásenia poplatníka o vzniku
8

poplatkovej povinnosti ako aj z ohlásení poplatníka o zmenách údajov rozhodujúcich pre
určenie poplatku.
9) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo
odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní odo skončenia kalendárneho
roka, za ktorý bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 1,5 €.

X. časť
Záverečné ustanovenia
§ 15
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dedinky sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Dedinkách dňa 16.12.2015 uznesením číslo 40 – 16/12/2015
2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Dedinky č. 30 zo dňa 12.12.2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

V Dedinkách dňa : 16.12.2015
Milan Červenka
starosta obce
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