VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Obec Dubové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4,
§ 8 ods.2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4, a 6, § 103 ods.1 a 2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNYCH
DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č.1/ 2013 zo dňa 14.12.2012
O podmienkach určovania a vyberania daní na území obce Dubové :
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
g/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Obecné zastupiteľstvo v Dubovom podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
v náväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou
od 1. januára 2013 daň z nehnuteľností na ďalšie zdaňovacie obdobia .
2.
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2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov , stavieb a bytov sú uvedené v
druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,ktoré upravujú daňovníka dane
z nehnuteľností , predmet dane z nehnuteľností , základ dane z nehnuteľností,
základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne
záväzným nariadením / ďalej len VZN / zvýšiť, alebo znížiť , oslobodenie
vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik
daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie
dane a platenia dane.
Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
1. 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 č. 582 / 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske
lesy ,rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382 / 2004 Z.z. o znalcoch ,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR. Č. 492/2004 o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku. V prípade, že daňovník nepreukáže hodnotu pozemku
znaleckým posudkom, správca dane týmto VZN ustanovuje jeho hodnotu za 1
m2.
3. Základ dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada , zastavané plochy a
nádvoria , stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v prílohe č.2 zákona č. 582 / 2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Správca dane ustanovuje , že hodnota pozemkov , ktorou sa násobí výmera
pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 2 tohto VZN je :
a/ 0,2453 € - za ornú pôdu
b/ 0,0491 €- za trvalé trávne porasty
3.
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c/ 1,32 € - za záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d/ 13,27 € - za stavebné pozemky
e/ 0,20 € - za lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy
f./ 0,132 € - za rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vod.
plochy
§3
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo
základu dane .
2.Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods.1 tohto VZN sa v celej obci
zvyšuje:
a/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na
0,43% zo základu dane
b/ záhrady na 0,50 % zo základu dane
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,50 % zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,45 % zo základu dane
e/ stavebné pozemky na 0,50 % zo základu dane
Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1.Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m 2 zastavanej
plochy.
2.Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohoto VZN sa v celej obci
zvyšuje / § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. / takto :
a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu 0,033 €
b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky , stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie , stavby pre vodné
hospodárstvo, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,033 €
c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu 0,2323 €
d/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,1161 €
4.
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e/ za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu , na skladovanie vlastnej produkcie , vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 0,33 €
f/ stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť , skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,45 € /nesmie prekročiť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb §
104f ods. 3/
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ b/ c/ d/ e/ f / 0,20 €
3.Ročná sadzba za stavby vo vlastníctve právnických osôb , štátu , VÚC
dlhodobo nevyužívané sa stanovuje na 1,15 € /m2 v celej obci /nesmie
prekročiť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb § 104f ods. 3/
4.Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách podľa § 4 ods. 2 , príplatok
v sume 0,033€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
podľa § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Čl. III
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje , že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov
/ § 17 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / takto :
- 25 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
§ 7
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná každoročne do 31.mája
2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane každoročne :
vo dvoch rovnakých splátkach do 3319,99 €
5.
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- prvá splátka dane je splatná do 31. mája
- druhá splátka dane je splatná do 31. augusta
v štyroch rovnakých splátkach od 3320 €
splátky sú splatné do 31.mája , 31.augusta, 31.októbra, 31.decembra
3. Vlastník nehnuteľnosti , ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť,
ktorá je predmetom dane z nehnuteľností , zaplatí pomernú časť ročnej dane za
rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni ,v ktorom nehnuteľnosť v
dražbe nadobudol.
Čl.IV
DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane
1.Ročná sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 6 € za jedného psa
a kalendárny rok.
2.Daňová
povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúcehopo mesiaci v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým
dňom mesiacanasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa.
3.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň
zazdaňovacie
obdobie alebo
pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia v ktorom vznikla daňová povinnosť
Čl.V
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Sadzba dane
1. a/ 3,50 € / deň - na predajné účely a poskytovanie služieb
b/ 3,32 € /deň - za skládku paliva a iných druhov materiálu
c/ 33,19 € / deň - za umiestnenie zariadení cirkusov ,
lunaparkov a iných atrakcií
2.Daňová povinnosť vzniká začatím užívania priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
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6.

3. Obecné zastupiteľstvo zakazuje parkovanie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách v celej obci.

Čl. VI
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 10
Sadzba dane
1. 0,50 € / na osobu a deň
2.Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia , ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
3. Platiteľ uhradí daň po ukončení štvrťroka do 15 dní

Čl. VII
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 11
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 150,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru
obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
c) 60,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 350,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
2. Daňovník / prevádzkovateľ predajných automatov / je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovejpovinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia , v ktorom
vznikla daňová povinnosť.
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7.

Čl. VIII
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 12
Sadzba dane
1.Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 100,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 50,00 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok, a za jedno iné
zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) a kalendárny rok.
2. Daňovník / prevádzkovateľ nevýherných hracích automatov / 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 obdobie - mesiace zdaňovacieho obdobia , v
ktorom vznikla daňová povinnosť .

ČL. IX
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 13

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
( ďalej
len „ poplatok „ ) sa platí za komunálne odpady okrem
elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
( ďalej len „ nehnuteľnosť „ ),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
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8.

3.Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku
2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na
poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
4.Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na
seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca,
prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
5.Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2.
§ 14
Určujúce obdobie a sadzba poplatku
1. Určujúcim obdobím, za ktoré sa poplatok vyberá, je kalendárny rok.
2. Sadzba poplatku je
a) 0,0320 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2
písm. a), ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) 0,0320 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2
písm. a), ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
c) 0,0320 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2
písm. b), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel, ako na podnikanie,
d) 0,1095 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2
písm. c), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
e) 0,0180 € za pohostinné miesto a kalendárny deň pre poplatníka podľa §
13 odst. 2 písm. c), ktorý je oprávnený užívať , alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce v pohostinných službách
f) 0,0099 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm. b) a c), ktorý
požiada o množstvový zber.
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3. Poplatok sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

§ 15
Určenie poplatku
Obec určuje poplatok :
1. pre poplatníka podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b) ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
2. pre poplatníka podľa § 14 ods. 2 písm. c), d) a e)
ako súčin sadzby
poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov,
3. pre poplatníka podľa § 14 ods. 2 písm. f), ktorý využíva množstvový zber,
ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva.
4. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú
v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 13 ods. 2 písm. b) alebo
písm. c) VZN v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu, alebo
ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria
štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať,
nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je
podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb
sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt ( ďalej len „ priemerný počet zamestnancov „ ), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na určené
obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý
v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt.
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené
obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý
v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa
u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie
9
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komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa
prvého bodu.
5. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období
nevypočíta podľa odseku 4, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov
v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou vo výške 1,0 a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 4 písmeno b).
6. Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 4 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený
vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať,
svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti
platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu, v ktorom
poplatník splní oznamovaciu povinnosť podľa § 16 o skutočnosti, ktorá
má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať
podľa písmena a).
§ 16
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej
povinnosti túto skutočnosť oznámiť obci.
2. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil
poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu ( ďalej len „ identifikačné údaje „ ); ak je
poplatníkom osoba podľa § 13 ods. 2 písm. b) alebo c), názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa
§ 13 ods. 4,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 15. Spolu s ohlásením
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.
3. Prípadné zmeny priemerného počtu zamestnancov počas kalendárneho roka
je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ povinná ohlásiť do 15.
januára nasledujúceho kalendárneho roka.
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§ 17
Vyrubenie poplatku
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
§ 18
Splatnosť poplatku
1. Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný každoročne do
31.mája
2. Poplatok je možné splatiť v dvoch rovnakých splátkach , a to
1.splátka v termíne do 31.mája
2.splátka v termíne do 31.augusta určujúceho obdobia
4. Vlastník
nehnuteľnosti
, ktorý
v priebehu
roka
nadobudne
nehnuteľnosť , alebo živnostenský list zaplatí pomernú časť ročného
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , začínajúc
mesiacom nasledujúcim po dni nadobudnutia.

§ 19
Vrátenie poplatku
1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže,
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie resp.
oslobodenie od poplatku / pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza
a pod./, alebo
b) doloží čestné prehlásenie že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval
v zahraničí
2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa úmerne zníži
tým poplatníkom s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci,
ktorí sa časť roka zdržiavajú alebo zdržiavali mimo územia obce a preukážu
sa dokladom o uhradení poplatku za odpad v mieste, kde sa časť roka
zdržiavali.
3. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatí fyzická
osoba – podnikateľ, ktorý podniká na adrese svojho trvalého pobytu
a nezamestnáva ďalšie osoby.
11
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4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zníži tomu
poplatníkovi, ktorý sa
a ) preukáže, že je študent a je ubytovaný v ubytovacom zariadení školy
resp. v zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste štúdia , alebo
b) doloží čestné prehlásenie že je študent a je ubytovaný v ubytovacom
zariadení školy resp. v zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste štúdia
5. Doklady, ktorými poplatník preukazuje dôvody na zníženie resp. odpustenie
poplatku na určujúce obdobie je poplatník povinný ohlásiť a preukázať
v lehote do 31. januára kalendárneho roka.

ČL . X.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 20
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva na svojom území
obec Dubové .
2. Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje
sa v konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona č.
511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 21
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Dubové sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 14.12.2012 uznesením č.6/2012
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013
a zároveň ruší VZN obce Dubové č. 1/2010 O miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V Dubovom dňa 14.12.2012
I. overovateľ :

Ing. Lettrich Ľubomír
starosta obce

VZN č. 1/2013 na úradnej tabuli Obce Dubové
vyvesené dňa 14.12.2012
zvesené dňa 31.12.2012
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DODATOK č. 1

K
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU OBCE
Č.1/2010
O MIESTNYCH
DANIACH
A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Obec Dubové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4, a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2,§ 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2
zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vydáva dodatok č.1 k VZN č. 1/2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
Článok VII.
Daň za predajné automaty
§11
Sadzba dane
Odstavec č.1 sa mení
1. Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
e) 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
f) 150,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje,
g) 60,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
h) 350,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
Odstavec č.2 ostáva nezmenený
Článok VIII.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 12
Sadzba dane
Odstavec č.1 sa mení
1.Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
f) 300,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
g) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
h) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
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i) 100,00 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
j) 50,00 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok, a za jedno iné zariadenie na
zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) a kalendárny rok.
Odstavec č.2 otáva nezmenený
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2010 zo dňa 11.12.2009
zostávajú nezmenené . Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN .

§ 21
Záverečné ustanovenia
1.Obecné zastupiteľstvo obce Dubové sa na tomto Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému
riadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č.1/2010 uznieslo dňa 03.12.2010 uznesením č. 8/2010
2.Tento Dodatok č.1 všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011

V Dubovom dňa 03.12.2010
I. overovateľ :

Ing. Lettrich Ľubomír
starosta obce

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2010 na úradnej tabuli Obce Dubové
vyvesený dňa 03.12.2010
zvesený dňa 23.12.2010
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DODATOK č. 2 k VZN č.1/2010

K
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU OBCE
Č.1/2010
O MIESTNYCH
DANIACH
A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Obec Dubové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4, a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2,§ 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Vydáva dodatok č.2 k VZN č. 1/2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

Čl. IV
DAŇ ZA PSA
§8
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 6,- € za jedného psa
a kalendárny rok.
ČL. IX
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 14
Určujúce obdobie a sadzba poplatku
1.Určujúcim obdobím, za ktoré sa poplatok vyberá, je kalendárny rok.
2.Sadzba poplatku je :
a)0,0290 za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm.
ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)0,0290 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm. a),
ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť a nemá
v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
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c) 0,029 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm.
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel, ako na podnikanie,
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2010 zo dňa 11.12.2009
zostávajú nezmenené . Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN .

§ 21
Záverečné ustanovenia
1.Obecné zastupiteľstvo obce Dubové sa na tomto Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému
riadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č.1/2010 uznieslo dňa 09.12.2011 uznesením č. ................
2.Tento Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2010 nadobúda účinnosť dňom
...........................

V Dubovom dňa 09.12.2011
I. overovateľ :

Ing. Lettrich Ľubomír
starosta obce

Dodatok č. 2 k VZN č.1/2010 na úradnej tabuli Obce Dubové
vyvesený dňa 09.12.2011
zvesený dňa ...................
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DODATOK č. 3 k VZN č.1/2013

K
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU OBCE
Č.1/2013
O MIESTNYCH
DANIACH
A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Obec Dubové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4, a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2,§ 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Vydáva dodatok č.3 k VZN č. 1/2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce O miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1.Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.
2.Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohoto VZN sa v celej obci
zvyšuje / § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. / takto :
a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu 0,033 €
b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky , stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie , stavby pre vodné
hospodárstvo, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,033 €
c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu 0,2323 €
d/ za samostatne stojace garáže 0,1161 €
e/ za stavby hromadných garáží 0,1161 €
f/ za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,1161 €
g/ za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu , na skladovanie vlastnej produkcie , vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 0,33 €
h/ stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť , skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
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0,45 € /nesmie prekročiť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb §
104f ods. 3/
i/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ b/ c/ d/ e/ f/ g/ h/ 0,20 €
ČL. IX
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 14
Určujúce obdobie a sadzba poplatku
1.Určujúcim obdobím, za ktoré sa poplatok vyberá, je kalendárny rok.
2.Sadzba poplatku je :
a)0,037 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm.
ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)0,037 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm. a),
ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť a nemá
v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
e)0,0200 € za pohostinné miesto a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13
odst. 2 písm. c), ktorý je oprávnený užívať , alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce v pohostinných službách
f)0,045 € za 1kg. drobných stavebných odpadov, ktorý sa platí v hotovosti do
pokladne obecného úradu, alebo bankovým prevodom na účet obce vypočítaný
na základe vážneho lístka
§ 19
Vrátenie poplatku
1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže,
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie resp.
oslobodenie od poplatku / pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza
a pod./, alebo
b) doloží čestné prehlásenie že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí
2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa úmerne zníži
tým poplatníkom s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci,
ktorí sa časť roka zdržiavajú alebo zdržiavali mimo územia obce a preukážu
sa dokladom o uhradení poplatku za odpad v mieste, kde sa časť roka
zdržiavali (rozhoduje obecné zastupiteľstvo).
18
VZN OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na rok 2013

3. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatí fyzická
osoba – podnikateľ, ktorý podniká na adrese svojho trvalého pobytu
a nezamestnáva ďalšie osoby.
4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zníži o 50%
tomu poplatníkovi, ktorý sa
a ) preukáže, že je študent a je ubytovaný v ubytovacom zariadení školy
resp. v zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste štúdia , alebo preukáže,
že pracuje mimo svojho trvalého bydliska a zároveň je ubytovaný v
zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste zamestnania
b) doloží čestné prehlásenie že je študent a je ubytovaný v ubytovacom
zariadení školy resp. v zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste štúdia,
alebo doloží čestné prehlásenie, že pracuje mimo svojho trvalého bydliska
a zároveň je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie v mieste
zamestnania
5. Doklady, ktorými poplatník preukazuje dôvody na zníženie resp. odpustenie
poplatku na určujúce obdobie je poplatník povinný ohlásiť a preukázať
najneskôr do 31. januára kalendárneho roka.
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2013 zo dňa 14.12.2012
zostávajú nezmenené . Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN .

§ 21
Záverečné ustanovenia
1.Obecné zastupiteľstvo obce Dubové sa na tomto Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému
riadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č.1/2013 uznieslo dňa 11.12.2015 uznesením č. 77
2.Tento Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2013 nadobúda účinnosť dňom
01.01.2016

V Dubovom dňa 14.12.2015
I. overovateľ :

Ing. Lettrich Ľubomír
starosta obce

Dodatok č. 3 k VZN č.1/2013 na úradnej tabuli Obce Dubové
vyvesený dňa
zvesený dňa

14.12.2015
31.12.2015
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VZN OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na rok 2013

