Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Drienov dňa : 27.11.2013
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Drienov dňa : 16.12.2013
VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2014
Obecné zastupiteľstvo v Drienove v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Drienov toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 03/2013

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce Drienov
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ( ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“ ) na území obce Drienov
(2) Obec Drienov na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,

(3) Obec Drienov na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len “poplatok“).
(4)
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa,
dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
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II. časť
Miestne dane
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len „daň z bytov“ ).

§3
Daň z pozemkov
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
e/ stavebné pozemky

a/
b/
c/
d/

0,35 % ,
0,36 % ,
0,36 % ,

0,70 % ,
0,27 % .

(2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania
ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny
zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,35 % ,
1,30 % .

(3) V obci Drienov je hodnota základu dane z pozemkov (bez porastov) pre
doleuvedené druhy pozemkov nasledovná ( v eurách za m²):
a/
b/
c/
d/
f/
g/
h/

orná pôda 0,3591 €
trvalo trávnaté porasty 0,0564 €
záhrada 1,85 €
lesné pozemky 0,056 €
zastavané plochy a nádvoria 1,85 €
stavebné pozemky 18,58 €
ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 1,85 € .
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§4
Daň zo stavieb
(1) V obci Drienov je ročná sadzba dane zo stavieb za každý, aj
zastavanej plochy nasledovná:

začatý m²

a/ 0,060 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu ,
b/ 0,066 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a
stavieb na administratívu,
c/ 0,200 € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,232 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e/ 0,600 € priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
vrátane stavieb na skladovanie a administratívu,
f/ 0,600 € stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu ,
g/ 0,166 € ostatné stavby.
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§5
Daň z bytov
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,066 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy
bytu a nebytového priestoru. Daň vypočítaná podľa tohto ustanovenia sa zvýši o 0,166 € za
každý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí
bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na
podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
(2) Držiteľom ZŤP a ZŤP/S správca dane zníži o 50% daň zo stavieb na bývanie
a z bytov, ak slúžia na ich trvalé bývanie, a tiež o 50% daň z garáže.
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III. časť

§7
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.
(2) Sadzba dane je 6,50 € za jedného psa a kalendárny rok.
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(4) Daňovník 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 mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä
označenie vlastníka ( resp. držiteľa ) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu,
označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa s uvedením adresy
vlastníka, resp. držiteľa.

IV. časť
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Drienov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke vrátane krajnice.
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c) Námestie kpt. Nálepku,
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
e) areál pred OcÚ a parkovacia plocha pri supermarkete COOP JEDNOTA.
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(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
(4) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m².
(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,166 € za každý aj začatý
m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne, alebo písomne podať oznámenie o začatí osobitného
užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Drienove, najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Spôsob úhrady sa stanovuje:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinnosti na Obecnom úrade v Drienove,
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní sa daň uhradí týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený správca miestnej dane
na Obecnom úrade v Drienove pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

V. časť
§9
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,332 € na osobu a prenocovanie.
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(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti v eurách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladnice obecného úradu,
b) bankovým prevodom – šekom
a to v lehote 5. kalendárny deň nasledujúceho mesiaca.

VI. časť
§ 10
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú
tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 34,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(6) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) typ zariadenia,
c) doba začatia užívania.

VII. časť
§ 11
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“).
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(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 osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 34,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončili jeho prevádzkovanie.
(7) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) typ zariadenia,
c) doba začatia užívania.

VIII. časť
Poplatok
§ 14
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
(1) Ročná sadzba poplatku za vývoz je :
a) podnikatelia
30,00 €
b) podnikatelia a občania
245,00 €
c) neobývané domy
8,30 €
d) občania v domoch a bytoch
9,00 €

za 1 ks KUKA 110 l,
za 1 ks 1 100 litr. kontajnera
za 1 ks KUKA 110 l,
za osobu
(0,02 €/osoba/kalendárny deň)

(rodinné domy s počtom členov domácnosti
1 – 4 majú nárok na vývoz jednej KUKA nádoby,
5 – 8 majú nárok na vývoz dvoch KUKA nádob,
9 a viac majú nárok na vývoz troch KUKA nádob
frekvencia vývozu je raz za dva týždne )
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a) doklad o zaplatení poplatku na inom mieste,
b) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
(3) Poplatok sa určuje na obdobie bežného roka.
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IX. časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Správcu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Drienov
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce – Bibiána Demeková.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti.
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Drienov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Drienove a to dňa 16.12.2013 uznesením č. 121/2013.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Drienov č. 01/2012 zo dňa 14.12.2012 o miestnych poplatkoch.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Drienove.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.
V Drienove, dňa 16.12.2013

...............................................
Ing. Jozef Petro
starosta obce

