Všeobecne záväzné nariadenie obce Východná č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Východná, Obecné zastupiteľstvo vo Východnej v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a
doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Východná

Časť I. Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
a)

Obec Východná ako správca dane (ďalej len „správca dane") zavádza s účinnosťou od 1.1.2016
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

b) Obec Východná na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok").
3. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z..
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov
dani za psa
dani za užívanie verejného priestranstva
dani za ubytovanie
dani za predajné automaty
dani za nevýherné hracie prístroje

Časť II. Daň z pozemkov
§4
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Východná hodnotu pozemku za m2, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera
pozemku v m2 nasledovne:

POZEMKY

Sadzba v EUR za m2

a) Orná pôda

0,065

b) Trvalé trávnaté porasty

0,0305

c) Záhrady, zastavané plochy a ostatné plochy

1,85

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy
e) Stavebné pozemky

0,08
18,58
§5
Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Východná, okrem sadzby určenej podľa ods. 2 tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z
pozemkov nasledovne:

POZEMKY podľa § 6 zákona č. 582/2004 Z.z v znp

Sadzba v %

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty
b) záhrady

1,00

c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,50

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy
e) Stavebné pozemky

2,50

0,50

0,50

2. Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačné stanice
alebo predajné stánky ročnú sadzbu dane z pozemkov:

POZEMKY

Sadzba v %

a) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,25
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Časť III. Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
STAVBY podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z.z v znp
Sadzba v EUR za m2
a) Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 0,06
hlavnú stavbu
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 0,06
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,20

d) Samostatne stojace garáže

2,50

e) Stavby hromadných garáži

2,50

f) Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

2,50

g) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 2,3814
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 0,60
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
i) Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,12

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 EUR za každé ďalšie nadzemné
podlažie, alebo podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Pri viacpodlažných stavbách príplatok k sadzbe určenej
v § 6 ods.1 písm. e, a f, tohto VZN vo výške 0,16 EUR za každé ďalšie nadzemné, alebo podzemné podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.

Časť IV.
Daň z bytov
§7
Sadzba dane
Byty a nebytové priestory

Sadzba v EUR za m2

Byty a nebytové priestory

0,10
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Spoločné ustanovenia § 8
Oslobodenie
Daň z pozemkov na ktorých sú iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo
krajinotvornou funkciou, (ktoré sa nachádzajú v I. a II. stupni ochrany, v ochrannom pásme TANAP-u. Nachádzajúce sa mimo pôdnych blokov
Poľnohospodárskej platobnej agentúry.)

ČASŤ V.
DAŇ ZA PSA
§9
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 10 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 4,- EUR.
§ 11
Oznamovacia povinnosť vyrubenie a platenie dane.
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
§ 12 Oslobodenie
Oslobodené sú poľovne upotrebiteľné psy. Nárok na oslobodenie musí vlastník preukázať potvrdením príslušného orgánu, alebo príslušným
preukazom.
§ 13
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty,
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1.
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho
obdobia pri dani za psa, dani za predajné automaty, správca dane vyrubí daň na základe čiastkového priznania.

Časť VI.
1

Úvodné ustanovenie

.
2
.

Daň za užívanie verejného priestranstva § 14
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 15
Vymedzenie predmetu dane

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Východná vymedzené a označené v
mapových listoch evidovaných na Obecnom úrade Východná.
2. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a umiestnenie predajného zariadenia,
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b)
c)
d)
e)

umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky,
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviská,
priestranstvá využívané prevádzkou pohostinského charakteru

4. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č.1 nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
§ 16 Sadzby dane
1. Za prechodné, resp. dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a
umiestnenia predajného zariadenia:
do 8 m2
a) Krátkodobý (nie viac ako 2 hod. počas dňa)
b) Dlhodobý (jeden deň)

5,00 €
13,30 €

nad 8 m2
a) krátkodobý / nie viac ako 2 hod. počas dňa
b) dlhodobý / jeden deň

10,00 €
27,00 €

2. Cirkus, lunapark a iné atrakcie
a) mimo FFV (1 deň)
b) počas FFV (1 deň)
3.
4.

5.

17,00 €
100,00 €

umiestnenie skládky nad 30 dní

1,50 € / 1 m2 / rok

trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska po dobu minimálne 30 dní nad 2 hodiny denne:
a) osobné vozidlo
15,00 € / 1 rok
b) nákladné, dodávkové vozidlo
30,00 € / 1 rok
priestranstvá využívané prevádzkou pohostinského charakteru

3,50 € / m2 / 1 rok
§ 17

Vyrubenie platenia
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa právoplatností platobného výmeru.
§ 18
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.
2.

V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu právnická osoba: názov, obchodné meno, sídlo,
IČO, DIČ, výpis z Obchodného registra
b) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva (v m2)

ČASŤ VII. Daň za ubytovanie
§ 19
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona č. 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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Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej
§ 20 povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
2.
3.

Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum
príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti
knihu ubytovaných na overenie.
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet
prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa dane a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej pokladne
do knihy ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.
§ 21
Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu

1.

Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne platiteľa dane
b) bezhotovostným prevodným príkazom na účet platiteľa dane

2.

Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovný spôsobom:
- na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č. 3 tohto VZN písomne oznámi správcovi dane výšku vybratej dane za kalendárny
štvrťrok do 10 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá,
- do 15 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený vo VUB a.s. Liptovský Hrádok č. účtu 26825342/0200
§ 22 Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 0,33 EUR na osobu a prenocovanie.

ČASŤ VIII. Daň za predajné automaty
§ 23
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 24 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 33,19 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 25
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno
prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
c) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov.

ČASŤ IX. Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 26
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 52 až 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 27 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 33,19 EUR za jeden hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 28
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno
prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,

6

dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.
a) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.

ČASŤ X. Poplatok
§ 29
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 30
Predmet úpravy VZN
1.

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) stanovenie sadzby poplatku za drobný stavebný odpad
c) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
d) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

3.

Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§ 31
Množstvový zber

V obci Východná je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzicky podnikajúce osoby.
§ 32
Určenie koeficientu
Pre určenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa §79 ods.4 písm. a/ zák. č. 582/2004 Z.z. sa
určuje koeficient 1,0.
§ 33
Sadzby poplatku
1.

2.

Obec Východná stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku:
a) PO v obci
b) PO v časti Svarín, Čierny Váh a železničná stanica

3,00 EUR za 1 kuka nádobu
4,00 EUR za 1 kuka nádobu

Obec Východná stanovuje sadzbu poplatku pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu na sumu:
12,00 EUR - na 1 obyvateľa

3. Obec Východná stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad na sumu:
12,00 za 1 tonu
§ 34
Drobný stavebný odpad
1.

Drobný stavebný odpad je definovaný v § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

Miesto, kde sa stavebný odpad odovzdáva je zberný dvor.
§ 35
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

1.

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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2.

Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje poplatok.

3.

Poplatok za drobný stavebný odpad je splatný v deň odovzdania na zbernom dvore. Podkladom pre výpočet je množstvo odovzdaného
drobného stavebného odpadu a sadzba poplatku za tento odpad.
§ 36
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri
množstvovom zbere a za drobný stavebný odpad

1.
2.

3.

Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok podľa množstva vyvezeného odpadu na základe uzatvorenej dohody.
Títo sú povinní uzatvoriť s obcou dohodu o zabezpečení množstvového zberu na zdaňovacie obdobie, v ktorom sa dohodne frekvencia
vývozu , počet zberných nádob v súlade so systémom zberu v obci.
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza priamo obci Východná v hotovosti v pokladni Obecného úradu.
§ 37
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti je dodržanie povinnosti poplatníka oznámiť zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období , doručenie žiadosti o vrátenie, preukázanie nároku na vrátenie
hodnovernými dokladmi , zaplatenie správcom dane vyrubených splatných miestnych daní ,poplatku, vrátane daňových sankcií.
Podklady na preukázanie vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti alebo odpustenia podľa § 82 zák. č.582/2004 Z.z. v z.n.p.
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži na polovicu sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Východná.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Východná,
a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o
ubytovaní
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa
nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4.
§ 39
Odpustenie poplatku
1.
2.

3.
4.

Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Východná.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce
Východná, a to :
a/ potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b/ pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o
ubytovaní
c/ potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa
nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti
a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§ 40
Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 41
Záverečné ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
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Toto VZN bolo zverejnené pred schválením na pripomienkovanie od 27.11.
Obecné zastupiteľstvo vo Východnej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa .......................................... uznesením č.
..................... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom ...........................
Toto VZN bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce ako aj umiestnením na internetovej stránke obce Východná dňa:

Mgr. Pavel Krupa starosta obce
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