Obec Sačurov, Ulica osloboditeľov č. 385 , 09413

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
SAČUROV
č. 1 /2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na území obce Sačurov
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Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov na základe ustanovenia § 6 ods. 1a) § 11 ods. 4
písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 582/2004 Z. z . o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na území obce Sačurov
Časť prvá
Úvodné ustanovenia
§1
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ,, nariadenie“) upravuje podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad ( ďalej len ,, poplatok“ ) na území obce Sačurov.
2) Obec Sačurov ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľnosti,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje.
3) Obec Sačurov ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné
automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a pre miestny poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad je kalendárny rok.

Časť druhá
Miestne dane
Daň z nehnuteľnosti
§2
1) Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytových a z nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len ,, daň
z bytov“)

Daň z pozemkov

§3
1) Hodnota pozemkov na území obce Sačurov v členení do skupín podľa

ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je za m2 nasledovná:
a)
b)
c)
d)

orná pôda
trvalé trávne porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky

0,4119 EUR
0,1271 EUR
1,8589 EUR
1,8589 EUR
18,5886 EUR

2) V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú
sadzbu dane z pozemkov v obci Sačurov pre jednotlivé skupiny pozemkov
nasledovne :
a) orná pôda, trvalé trávne porasty –
0,30 %,
b) záhrady –
0,30 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,30 %,
d) stavebné pozemky –
0,18 %,

Daň zo stavieb
§4
1) Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb v obci Sačurov za každý aj začatý m2 stavebnej plochy pre
jednotlivé druhy stavieb podľa §10 ods. 1 zákona o miestnych daniach nasledovne :
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
- 0,066 EUR,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
administratívu - 0, 053 EUR ,
c/ samostatne stojace garáže a stavby používané na tieto účely postavené mimo bytových
domov - 0,206 EUR,
d/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu a stavby slúžiace na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – 0,256 EUR,
e/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 0,664 EUR,
f/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až e) - 0,153 EUR.
2) V súlade s ust. §12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške - 0,040 EUR za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Daň z bytov
§5
1) V súlade s ust. §16 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov za byt alebo nebytový priestor v obci Sačurov určuje vo výške 0,116 EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
v bytovom dome.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§6
1) V súlade s ust. § 17 ods. 2 o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne
podmienky v obci Sačurov oslobodzuje dane z pozemkov nasledovné:
a) pozemky vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky verejne prístupných priestorov, parkov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
e) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.
2) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov, stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve
občanov, ktorí sú samostatne žijúci a ich veková hranica je viac ako 70 rokov
s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov.
3) Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane doloží preukaz občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, ako aj list vlastníctva.
4) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane podľa § 6 tohto VZN v priznaní
k dani z nehnuteľností, k dani za psa alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie
obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane , najneskôr
v lehote podľa § 99 a ods. 1 zákona o miestnych daniach, inak na príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká.
Daň za psa
§7
1) V súlade s ust. §25 a §29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu
dane nasledovné:
a) 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok,
b) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.

2) Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane:
a/ psa, ktorý je chovaný na vedecké a výskumné účely,
b/ psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
c/ samostatne žijúci občania nad 70 rokov.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
1) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Sačurov, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) námestia pred kultúrnym domom, obecným úradom , školou a kostolom.
2) Osobitným užívaním verejného priestranstva na účely dane za užívanie verejného
priestranstva rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,
f) dočasné alebo trvalé parkovanie vozidla.
3) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach ,
sadzbu dane:
a) vo výške - 3,32 EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a každý začatý deň,
b) vo výške – 0,33 EUR za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú
začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
4) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného
priestranstva začalo.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že užívanie verejného
priestranstva skončilo a bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 30 dní odo
dňa skončenia užívania.
5) Správca dane na základe ust. §36 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane
za užívanie verejného priestranstva fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú
verejné priestranstvo na:
a)akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo
verejno- prospešné účely,
b)kultúrne, športové, cirkusové, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného,
c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec.

Daň za predajné automaty
§9
1) Správca dane určuje, v súlade s ust. §47 a §51 zákona o miestnych daniach, sadzbu
dane za predajné automaty :
a) vo výške 33,20 EUR za jeden predajný automat na kalendárny rok.
2) Na účely dane je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu obsahujúcu
nasledujúce údaje o každom prístroji:
a) výrobné číslo predajného prístroja,
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja,
c) miesto prevádzky,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 10
1) Správca dane určuje, v súlade s ust. §55 a §59 zákona o miestnych daniach, sadzbu
dane nasledovne:
a) 33,20 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
2) Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť
preukaznú evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
e) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
f) dátum začatia prevádzkovania prístroja,
g) miesto prevádzky,
h) identifikačné údaje prevádzkovateľa.
Tretia časť
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
§ 11
1) Poplatníka miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
určuje zákon o miestnych daniach.
2) Obec ustanovuje, že poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec
vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (
ďalej len ,, platiteľ“).

3) Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. §78 ods. 1 a § 83 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
a) v súlade s ust. § 78 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje sadzby poplatku
podľa veľkosti zbernej nádoby a frekvenciou odvozu takto:
b) vo výške 0,0167 € za jeden liter ( alebo kg ) pri množstvovom zbere
komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu pre fyzické osoby
obce.
c) Množstvový zber je súčin sadzby, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby
( 0,0167 x 6 x110=11,022 ). Cena jedného odvozu je 1,83 €.

Počet členov
v domácnosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 a viac

Počet odvozov
(120 l nádoba)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

Ročný
poplatok
11,02
14,69
18,37
22.04
25,72
29,39
33,06
36,74
40,41
44,08

Počet odvozov
Ročný poplatok
( 240
l
nádoba)
3
11,02
4
14,69
5
18,37
6
22.04
7
25,72
8
29,39
9
33,06
10
36,74
21
40,41
12
44,08

d) Obec stanovuje v zmysle zákona výšku poplatku pre fyzické osoby, ktoré sú
vlastníkmi nehnuteľnosti v obci a tieto využívajú len na rekreačné účely
poplatok vo výške dvoch vývozov komunálneho odpadu, t.j. 2x1,83= 3,66 €.
4) Obec Sačurov stanovuje sadzbu poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. §77 ods. 2 písm. b, c, a §79 ods. 2
písm. b, ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom
období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
a) Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sa stanovuje výška
koeficientu 0,104 €.

Organizácia
Základná škola
Agren s.r.o.
Pošta
Čerpacia stanica JURKI
Firma Romanová
Potraviny – Majerníková
Potraviny Barátová
Potraviny ZOJA
Potraviny Onuško
Pohostinstvo Hricová
Pohostinstvo Antuš
Športklub – Podolinský
Staško – drevovýroba
COOP Jednota
HP- 75,92 Pavlová – 75,92 DP -75.92
Krčma – 151,84
Sekáč – 37,96
Kaderníctvo
Lekár LAZAMED
Zubárka Šariška
EX POTRUBIE
Štrkopiesky Dargaj
Rímskokatolícka fara
Gréckokatolícka fara
Denný stacionár
CBA

Poplatok za kom. Odpad
/ 0,104x365=37,96 / osoba
742,56
227,96
113,88
151,84
37,96
37,96
37,96
37,96
37,96
75,92
75,92
75,92
37,96
417,56

37,96
37,96
37,96
37,96
37,96
75,92
75,92
75,92
151,68

5) Obec Sačurov v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži
o 50%, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to týmito
dokladmi:
a) ak študuje mimo územia obce - potvrdením o štúdiu a aj potvrdením
o ubytovaní mimo územia obce alebo prechodným pobytom v mieste , kde
študuje,
b) ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania – potvrdením
od zamestnávateľa o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom
výkonu práce poplatníka mimo územia obce a potvrdením o ubytovaní alebo
dokladom o prechodnom pobyte mimo územia obce,
c) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu
odňatia slobody.

d) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb ,
e) ak ide o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove,
f) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni alebo je hospitalizovaná v zariadení
poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
g) ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava v zahraničí,
6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku
1 tohto nariadenia, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Sadzba poplatku
§ 12
1) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na
obdobie jedného kalendárneho roka, do pokladne obce v lehote do 30. júna príslušného
kalendárneho roka.
2) Obec v zmysle §81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím –
platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie.
3) Obec Sačurov určuje možnosť platenia poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku
sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa poplatok vyrubuje.
Oznamovacia povinnosť
§ 13
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dni odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a/ uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu u občanov obce,
b/ názov , obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo právnickej alebo fyzickej osoby - podnikateľa ,
c/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 11 písm. 5 tohto
nariadenia, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.

Časť štvrtá
Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
§ 14
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.
2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu miestnej dane a miestneho
poplatku nemôže vykonávať kontrolór obce.

3) Správca dane určuje, že nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľností pokiaľ
neprevýši sumu 3,00 €.
Záverečné ustanovenia
§15
Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu
miestnych daní, poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z.
. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady čísiel VZN 2/2012 až 7/2012 zo dňa
13.12.2012.
3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Sačurove.
4) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Sačurov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Sačurove dňa: 22. 02. 2018 uznesením č.278/2018,B/1 a nadobúda
účinnosť dňom 10. 03. 2018.
1)

V Sačurove dňa 22.02.2018
Peter Barát
starosta obce

