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Obec Podhájska v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 25, § 33, § 40,§ 47, § 55, § 70, § 98, § 99a
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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podhájska

§1
Všeobecné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v súlade s § 2 ods. 1 nadväznosti na §
98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady ukladá s účinnosťou od l. januára 2015 tieto miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie automaty,
daň za jadrové zariadenie.

2. Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v súlade s § 2 ods. 2 nadväznosti na §
98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady ukladá s účinnosťou od l. januára 2014 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Čl. I
Daň za psa
§2
Sadzba dane
Správca dane určuje, že sadzba dane za jedného psa ročne je 5,- eur.
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§3
Oslobodenie
Daňovník neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, držiteľ
preukazu ZŤP a ZŤP/S a občania bývajúci v krajných domoch obce.

Čl. II
Daň za užívanie verejného priestranstva
§4
Definovanie verejného priestranstva
1) Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN je najmä :
a)
b)
c)
d)
e)

miestna komunikácia v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu,
zelené pásy a jarky od krajnice komunikácie po hranicu iného pozemku,
vybudované chodníky na celom území obce,
zelené plochy verejne prístupné,
námestia, trhoviská.

2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie :
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparkov a iných podujatí,
c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
d) umiestnenie skládok.

§5
Oznamovacia povinnosť

1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
obecnom úrade a to :

na

pri užívaní verejného priestranstva pred začatím užívania verejného priestranstva
pri skládkach najneskôr v deň umiestnenia skládky.
2) Daňovník je povinný oznámiť obecnému úradu, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

§6
Sadzba dane
Správca dane určuje:
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a) za prevádzkovanie lunaparkov sa stanovuje paušálna daň vo výške 8,30 eur za každý aj
začatý deň prevádzky.
b) za umiestnenie stavebného zariadenia /lešenie, miešačka a pod./ na dohodnutú a povolenú
dobu podľa rozsahu stavby sa stanovuje daň 0,07 eur/m2/deň. Po prekročení dohodnutej
a povolenej lehoty sa daň zvyšuje o 50 %.
c) za umiestnenie inej skládky ako je v bode b/ (stavebný materiál, drevo a pod.) za prvé 3
dni 0,17 eura/m2/deň. Po prekročení tejto lehoty s poplatok zvyšuje o 50 %.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 1,- euro/m2/deň okrem užívania verejného
priestranstva uvedeného v bodoch a) až c) tohto paragrafu.
§7
Oslobodenie od dane
1) Daň sa neplatí za kultúrne a športové akcie. Daň sa tiež neplatí za predajné zariadenia
a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo
kolaudačné rozhodnutie.
2) Daň sa neplatí za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých
(nemobilných).

Čl. III
Daň za ubytovanie
§8
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jednu osobu a prenocovanie vo výške 0,50 eura.

§9
Vyberanie dane

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2) Platiteľ dane je povinný pri výbere dane osobe prechodne ubytovanej odovzdať potvrdenku
o zaplatení. Potvrdenky platiteľovi vydáva obecný úrad Podhájska.
3) Ako podklad pre preukazovanie výpočtu dane bude slúžiť evidencia prechodne ubytovaných
osôb („Kniha ubytovaných“ vydaná vydavateľstvom ŠEVT), ktorú je platiteľ povinný viesť
v súlade so zákonom o hlásení pobytu občanov a potvrdenky na inkasovanie dane.
§ 10
Oznamovacia povinnosť
Platiteľ je povinný písomne podať informáciu o počte ubytovaných osôb podliehajúcich zdaneniu
nasledovne:
4

a)

u platiteľa s prevádzkou celoročného ubytovania v termínoch do 15. júla
príslušného roka

a 15. decembra

b) u platiteľa s prevádzkou počas letnej sezóny v termíne do 31. októbra príslušného roka.
§ 11
Splatnosť dane
Daň je splatná 15 dní po podaní oznamovacej povinnosti.
§ 12
Oslobodenie
Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov, držitelia ZŤP a ZŤP/S.

Čl. IV
Daň za predajné automaty
§ 13
Identifikácia predajných automatov

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

§ 14
Sadzba dane
Správca dane určuje:
a) 16,60 eur ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac
10 druhov tovaru,
b) 33,19 eur za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru
c) sadzba sa zvýši na trojnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje
tabakové
výrobky alebo alkoholické nápoje.

§ 15
Oslobodenie
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) potraviny, s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
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Čl. V
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 16
Identifikácia nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

§ 17
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 165,97 eur ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

Čl. VI
Daň za jadrové zriadenie
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane v obci Podhájska, ktorej územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
v Mochovciach v pásme nad 2/3 polomeru, kde je stanovená sadzba 0,0006 eura za 1 m2 celého
katastrálneho územia obce.

Čl. VII
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len poplatok)
§ 19
Sadzba poplatku
1. V súlade s § 78 ods. 1 písm. a) Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a neskorších zmien a doplnkov sa na
území obce určuje množstvový zber t.j. 0,0150 eura za 1 liter.
2. Základná sadzba poplatku, podľa § 19 bod 1 sa určuje za jednorazový vývoz 120 litrová
KUKA nádoby v celkovej hodnote 1,80 eura. Za jednorazový vývoz 240 litrovej KUKA
nádoby v celkovej hodnote 3,60 eura. Za jednorazový vývoz 1100 litrová KUKA nádoby
v celkovej hodnote 16,50 eura.
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3.

V oblastiach viníc nad termálnym kúpaliskom - Boriny a Dreniny z dôvodu terénnej
nedostupnosti pre zber odpadu určeným spôsobom sa bude vykonávať zber veľkokapacitným
kontajnerom.

4. Poplatok za likvidáciu odpadu podľa bodu 3 tohto paragrafu sa bude účtovať:
a) 0,0558 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov - fyzické osoby
b) 0,0798 eura za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich
ubytovacie služby.

5. Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu podľa § 78 ods. 1 písm. c 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 je stanovený vo výške 0,023 eura za 1 kg
drobného stavebného odpadu. Sadzba tohto poplatok za drobný stavebný odpad bude použitá
len vtedy, ak poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené obcou t. j. na dvor pri zdravotnom
stredisku do kontajnera. Poplatník zaplatí za skutočne zvážené množstvo alebo prepočtom na m3
a tým na skutočnú váhu do pokladne na obecnom úrade, kde mu bude vydaný príjmový
pokladničný doklad.

6. V prípade ak domácnosť alebo fyzické osoby a podnikatelia poskytujúci ubytovacie služby v
obci, kde je určený množstvový zber komunálneho odpadu sa nezapoja do množstvového zberu
odpadu s minimálnym ročným odberom 4 žetóny na domácnosť a 1 žetón na lôžko, obec spätne
vyrubí za celý kalendárny rok poplatok podľa bodu 4 tohto paragrafu.
§ 20
Všeobecné ustanovenie
1. Obec vydá odberné karty na vývoz 120 litrovej KUKA nádoby s určením súpisného čísla .
Čl. VIII

Spoločné ustanovenia
1.

Správca dane v zmysle § 99e ods. 9 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov určuje,
že dane podľa § 2 ods. 1 písm. b, e, f, uvedeného zákona v úhrne do 3,- eur sa nebudú
vyrubovať.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2014 schválené obecným
zastupiteľstvom uznesením I/9/2014 zo dňa 12.12.2014.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

Ing. Vladimír Bakoš
starosta obce
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Príloha č. 1 – Vzor tlačiva

Evidenčný list psa
1. Meno a priezvisko majiteľa ...............................................................................................

2. Názov firmy : ..................................................................................................................
Právnická osoba ako držiteľ psa

3. Adresa...............................................................................................................................

4. Číslo telefónu držiteľa psa ...............................................................................................

5. Adresa kde je pes chovaný ..............................................................................................

6. Dátum od kedy je chovaný ...............................................................................................

7. Držiteľ ZŤP – ZŤP/S, dôchodca ......................................................................................
Uviesť číslo preukazu ZŤP

8. Popis psa :
Evidenčné
číslo psa

Plemeno

Vek

Pohlavie

Farba

Tetovacie, čipové číslo

9. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka :

10. Strata psa : .......................................................................................................................
11. Úhyn psa : ......................................................................................................................
12. Účel držania psa :

služobný

zvláštny

domáci

13. Evidenčná známka vydaná dňa : .....................................................................................
14. Náhradná známka vydaná dňa : .....................................................................................

Podpis držiteľa psa

V Podhájskej dňa:
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