OBEC HORNÉ VESTENICE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice
č. 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Návrh tohto nariadenia (VZN):
a) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26.11.2015
b) zvesený dňa: 14.12.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN: neboli predložené žiadne
pripomienky
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Horných Vesteniciach
dňa 15.12.2015 uznesením č. 203/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Horné Vestenice dňa: 16.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016

Obec Horné Vestenice na základe § 6 zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zák. č.582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Horné Vestenice.
2. Obec Horné Vestenice určuje na svojom území nasledovné druhy miestnych daní:
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za nevýherné hracie prístroje
a miestny poplatok:
a) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva, daň za nevýherné hracie prístroje a pre miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľností
1. Obec Horné Vestenice na svojom území prijala samostatné VZN k dani z nehnuteľnosti.
§3
Daň za psa
1.Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
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4.Základom dane je počet psov.
5. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
6. Sadzba miestnej dane za psa je: 5,00 € za jeden kalendárny rok a psa, ktorý je chovaný
v rodinnom dome.
7. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
8. Daň za psa vyrubuje správca rozhodnutím.
§4
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú tieto verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce:
- cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko, ostatné plochy vo vlastníctve
obce okrem pozemkov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.
2. Miestna daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie krátkodobé umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb alebo využívanie posedenia pred pohostinstvom.
3. Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré verejné priestranstvo využívajú.
4.Sadzba dane za užívanie priestranstva je:
a) daň za užívanie verejného priestranstva pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb:
0,75 € / deň
b) daň za užívanie verejného priestranstva za využívanie priestranstva na posedenie pred
pohostinstvom platné pre právnické osoby, fyzické osoby alebo fyzická osoba- živnostník:
1,65 / m2 / rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká skončením osobitného užívania verejného priestranstva.
7. Daňovník je povinný osobne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva
Obecnému úradu v Horných Vesteniciach najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
8. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu skutočnosť, že užívanie verejného
priestranstva sa skončilo a bolo uvedené do pôvodného stavu.
9. Obec vyrubí daň rozhodnutím, najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
10. Splatnosť dane sa stanovuje : jednorázovo v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
11. Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické alebo
právnické osoby užívajúce verejné priestranstvo pre účely poriadania kultúrnych, športových
akcií, alebo akcií verejne–prospešného charakteru bez vyberania vstupného.
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12. Miestne príslušnou obcou je Obec Horné Vestenice.
§5
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje„).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje na území
obce Horné Vestenice prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane je: - pre elektronické počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické
prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry s výnimkou šípok, hudobných automatov
a počítačov, na ktorých je možné okrem hier realizovať i surfovanie na internete
35 €/1 nevýherný hrací prístroj/kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť Obecnému úradu Horné Vestenice:
a) dátum vzniku daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
b) počet nevýherných hracích prístrojov
c) druh nevýherných hracích prístrojov
d) umiestnenie nevýherných hracích prístrojov
e) identifikáciu nevýherných hracích prístrojov (výrobné číslo, značka, inventárne číslo).
8. Miestne príslušnou obcou je Obec Horné Vestenice.
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TRETIA ČASŤ
MIESTNE POPLATKY
§6
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré
vznikajú na území obce.
2. 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, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodný plocha alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, (ďalej len nehnuteľnosť) na iný účel ako
na podnikanie,
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.
3. Ak fyzická osoba má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je fyzickou
osobu oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
4. Sadzbu poplatku určuje správca dane v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych
daniach nasledovne:
a) 0,0384 € za osobu a kalendárny rok pre poplatníka uvedeného v § 6 ods. 2 písm. a) a b)
(0,0384 € x 365 dní = 14,00 € / osoba / rok )
b) 0,0153147 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre
poplatníka uvedeného v § 6 ods. 2 písm. c)
(0,0153147 € x 110 l nádoba x 26 vývozov = 43,80 €)
c) 0,0030 € / kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín.
5. Obec Horné Vestenice ustanovuje, že zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
6. Obec Horné Vestenice určuje poplatok na zdaňovacie obdobie ako:
a) pre poplatníka podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b) ako súčin sadzby poplatku a podľa počtu
kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať. Ak
poplatník plní povinnosť aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí
v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti,
b) pre poplatníka podľa § 6 ods. 2 písm. c) ako súčin sadzby poplatku, počtu vývozov
v určenom období a ukazovateľa litrovej produkcie komunálnych odpadov.
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7. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
8. Poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí.
9. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
10.Ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane
neurčí v rozhodnutí splatnosť inak.
11. Obec zníži poplatok o 50%
a) študentom bývajúcich na internáte,
b) vojakom,
c) občanom, pracujúcich na týždňových turnusoch
12. Obec odpustí poplatok:
a) ak sa poplatník zdržiava viac ako ½ roka v zahraničí,
b) ak je poplatník umiestnený v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
alebo, ak sa poplatníkovi poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou
formou,
c) ak sa poplatník v obci dlhodobo nezdržiava, hoci je prihlásený k trvalému pobytu,
d) ak bol poplatníkovi zrušený trvalý alebo prechodný pobyt v obci a je iba osobou bez
súpisného čísla,
e) ak poplatník preukáže doklad o zaplatení poplatku v inej obce/meste.
13. Doklady potrebné k uplatneniu zníženia alebo odpustenia poplatku:
-potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný vo firme,
-doklad o návšteve školy,
-doklad o pobyte,
-doklad o zaplatení poplatku v mieste pobytu,
-potvrdenie o umiestnení v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti alebo
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
-čestné prehlásenie poplatníka, manžela/manželky poplatníka alebo rodičov poplatníka (podľa
príloha č. 1 a prílohy č. 2)
14. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť ich
preklad.
15. V prípade úmrtia poplatníka v priebehu roka, obec vráti pozostalým alikvotnú čiastku.
Potrebné je predložiť úmrtný list.
16. Na jednu osobu sa vzťahuje iba jeden druh úľavy.
17. Domácnosť, v ktorej je viac ako 6 členov, má nárok na 2.smetnú nádobu – bezplatne.
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18. Domácnosť s počtom členov 6 a menej, môže mať 2. smetnú nádobu, ak si za ňu priplatí
podľa nasledujúcej tabuľky:
Počet členov v domácnosti
Výška príplatku za 2. smetnú nádobu
6
8,00 €
5
16,00 €
4
24,00 €
3
32,00 €
2
40,00 €
(vypočítaná výška príplatku za 2.smetnú nádobu je zaokrúhľovaná smerom hore na celé číslo)
§7
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady môže zmeniť sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2. Miestne dane a miestny poplatok daňovník odvádza správcovi dane nasledovným
spôsobom:
- v hotovosti oproti potvrdeniu správcu dane o odvedení dane alebo poplatku na Obecnom
úrade v Horných Vesteniciach,
- poštovou poukážkou s adresátom správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na bankový účet Obce Horné Vestenice vedený VÚB, a.s.
Prievidza, č. účtu 15025382/0200.

7

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach.
2. Dňom účinnosti VZN Obce Horné Vestenice č. 1 /2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší VZN Obce Horné Vestenice
č. 6/2011, ktorým sa upravuje výška miestnych daní a miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2011, ktorým sa upravuje výška
miestnych daní a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Na tomto VZN Obce Horné Vestenice č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Horných
Vesteniciach dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 203/2015.
4. VZN Obce Horné Vestenice č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

Ing. Pavol Foltán
starosta obce
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Príloha č. 1

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Podpísaný .................................... čestne prehlasuje:
-

má trvalý resp. prechodný pobyt v obci Horné Vestenice č.d. ....................
študuje ...................................................., kde je ubytovaný na internáte
pracuje..............................................................., do práce dochádza na týždňovky,
resp.sa tam zdržiava dlhšie, ale nie viac ako 1/2 roka bez prestávky
je vojak ........................................................................................................
je vycestovaný v zahraničí, kde sa zdržiava bez prestávky viac ako 1/2 roka.

Na základe tohto čestného prehlásenia žiadam o zníženie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
.......................................
podpis

V Horných Vesteniciach dňa ........................ 2016
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Príloha č. 2

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Podpísaný ......................................., trvale bytom Horné Vestenice č...... čestne prehlasuje,
že počas roka 2016 je prihlásený na prechodný pobyt v obci
.......................................................,
kde si bude platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

...............................................
podpis
V Horných Vesteniciach dňa ...................... 2016

Aby mohla byť poskytnutá úplná úľava, musí byť doložený dôveryhodný doklad
o zaplatení poplatku (napr. potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného
pobytu, kópiu platobného výmeru alebo potvrdenky o zaplatení poplatku s menom
osoby, na ktorej meno, bude vystavené toto čestné prehlásenie
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