Obecné zastupiteľstvo v Jatove na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a vzmysle ustanovení § 29, § 36 a § 83 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov vydáva s účinnosťou od 1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a poplatkoch
číslo 2008/ 5
Prvá časť
§1 Úvodné ustanovenie
1/ Obecné zastupiteľstvo v Jatove podľa § 11 ods. 4 písmeno d) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov rozhodlo o podmienkach určovania a vyberania dane za psa,
dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jatov počnúc dňom 1.januára 2009.
2/ Základné ustanovenia o dani za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sú uvedené v tretej časti, štvrtej časti a desiatej časti
zákona č. 582/2004 Z.z.. V týchto častiach je upravený daňovník, poplatník, predmet dane , základ
dane , sadzby dane a poplatku , ktoré môže obec týmto VZN ustanoviť, zvýšiť alebo znížiť, vznik a
zánik daňovej povinnosti , povinnosť plnenia si oznamovacej povinnosti, vyrubenie dane, poplatku a
platenie dane, poplatku.
Druhá

časť

Čl. I. - Daň za psa
§ 2 Predmet dane
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný alebo držaný fyzickou alebo
právnickou osobou na území obce Jatov.
§ 3 Základ dane a sadzba dane
1/ Základom dane je počet psov
2/ Obec ustanovuje miestnu daň 3 € za jedného psa za jeden kalendárny rok ( 90, 40 Sk : 30,1260
= 3,000)
§ 4 Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/Daňová

povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom pes chovaný alebo držaný daňovníkom dosiahol vek 6 mesiacov a zaniká prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom tohto psa.
2/ Ak daňovník nadobudne psa staršieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká
prvým dňom toho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol pes
nadobudnutý.
3/Skutočnosti podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti /nadobudnutie psa, zánik
vlastníctva psa, strata alebo úhyn psa a pod./ preukazuje daňovník do 30 dní od vzniku

týchto skutočností písomným dokladom, ktorý je možné nahradiť čestným prehlásením. V
prípade úhynu psa je týmto dokladom potvrdenie veterinárneho lekára o úhyne psa.
§ 5 Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Oznamovacia povinnosť sa plní v lehote, určenej zákonom. Daňovník, ktorý je fyzickou
osobou, uvedie správcovi dane okrem svojho mena, priezviska a adresy svojho trvalého
pobytu aj kalendárny mesiac, v ktorom sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, vek psa určený
podľa mesiacov a miesto chovu psa. Právnické osoby a podnikateľské subjekty uvádzajú aj
svoj obchodný názov alebo obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania.
2/ Správca dane vyrubí daň prvýkrát pri vzniku daňovej povinnosti daňovníka platobným
výmerom. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru. Pre ďalšie zdaňovacie obdobia je daň na celé zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia platobným výmerom do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3/Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústav alebo
poštovou poukážkou.
Čl. II. - Daň za užívanie verejných priestranstiev
§ 6 Definovanie verejného priestranstva
1/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Sú to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, trhoviská, parky, ihriská a pod.
2/Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona/1/
/1/

Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

§ 7 Predmet dane, základ dane a sadzba dane
1/ Predmetom dane v obci Jatov je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky palív
alebo iného materiálu, prechodné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo tabule
na verejnom priestranstve , ako aj trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
a umiestnenie sklápacej garáže na vyhradenom priestore. Predmetom dane je tiež dočasné parkovanie
vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2/ Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
3/Sadzby
a/ za prechodné umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb:
0,0995 € /m2/deň . (3 Sk : 30,1260 = 0,09958 po zaokrúhlení nadol 0,0995 €)
b/ za prechodné umiestnenie stolov a stoličiek na účel poskytovania
pohostinských, reštauračných a iných obdobných služieb : 0,0663 € /m2/deň (2 Sk :
30,1260 = 0,06638 po zaokrúhlení nadol 0,0663 €)
c/ za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v určených
lokalitách obce
- cirkus, lunapark a iné atrakcie : 0,0663 € /m2/deň (2 Sk : 30,1260 = 0,06638 po zaokrúhlení
nadol 0,0663 €)

d/ za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebnej skládky v obci: 0,0663 € /m2/deň (2 Sk :
30,1260 = 0,06638 po zaokrúhlení nadol 0,0663 €)
e/ za umiestnenie skládky tuhých palív: : 0,0663 € /m2/deň (2 Sk : 30,1260 = 0,06638 po
zaokrúhlení nadol 0,0663 €)
f/ za umiestnenie sklápacej garáže na vyhradených priestoroch v obci: 0,0663 € /m2/deň (2
Sk : 30,1260 = 0,06638 po zaokrúhlení nadol 0,0663 €)
g/ za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je sadzba za jedno vyznačené
parkovacie miesto u osobného motorového vozidla, nákladného vozidla, obytného prívesu a
kamiónu s návesom u konkrétneho vozidla pri parkovaní na označenom parkovacom mieste
určenom iba pre toto vozidlo: 0,0995 € /m2/deň . (3 Sk : 30,1260 = 0,09958 po zaokrúhlení
nadol 0,0995 €)
h / za prechodné umiestnenie informačného a propagačného zariadenia alebo tabule,
okrem informačného zariadenia prislúchajúceho k svojej prevádzke: 0,0995 € /m2/deň . (3
Sk : 30,1260 = 0,09958 po zaokrúhlení nadol 0,0995 €)

§ 8 Oznamovacia povinnosť
1/ Daňovník písomne oznámi zámer prechodného užívania verejného priestranstva správcovi
dane v lehote najneskôr 3 pracovné dni pred začatím užívania verejného priestranstva.
Zámer prechodného užívania verejného priestranstva na súvislú dobu viac ako 180
kalendárnych dní oznamuje daňovník správcovi dane písomne v lehote najneskôr 7
pracovných dní pred začatím užívania verejného priestranstva. Prechodné užívanie verejného
priestranstva na účel uvedený v predmete dane je možné iba so súhlasom správcu dane.
§ 9 Vyrubenie dane a platenie dane
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Daň je splatná v celosti do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Čl. III. - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§10 Poplatník
1/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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
b) právnická osoba - ktorá je oprávnená užívať alebo užíva v obci nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie
c) podnikateľ - ktorý je oprávnený užívať alebo užíva v obci nehnuteľnosť na účel podnikania
2/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný polatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti
b) správca alebo nájomca nehnuteľnosti

3/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písmeno a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže prebrať za všetkých členov tejto domácnosti jeden z nich.
§ 11 Sadzba a určenie poplatku
Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola stanovená na základe
prepočítania nákladov na jedného obyvateľa nasledovne:
Sadzba poplatku je 0.0265 € za jednu osobu a kalendárny deň
(0,80 Sk : 30,1260 = 0,0265 )
1. Výška poplatku pre poplatníkov uvedených v § 10 odsek 1 písmeno a) je určená ako súčin sadzby
popatku a počtu kalendárnych dní .
2. Výška poplatku pre poplatníkov uvedených v § 10 odsek 1 písmeno b) a písmeno c) je určená ako
súčin sadzby popatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov.
3. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov, osobitne u každého poplatníka podľa
predchádzajúceho bodu, stanoví správca poplatku výpočtom v zmysle príslušných zákonných
ustanovení § 79 ods.3 a ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na základe údajov, ktoré bude mať v čase výpočtu k dispozícii
podľa ohlásenia jednotlivých poplatníkov.
§ 12 Ustanovenie koeficientu pre výpočet dennej produkcie
Pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov právnických osôb
a podnikateľských subjektov obec ustanovuje koeficient s hodnotou 0,50.
Koeficient sa použije pri výpočte údajov o priemernom počte zamestnancov poplatníkov, v súlade
s ustanovením § 79 ods.3 a ods.4., zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak je poplatníkom fyzická osoba-podnikateľ, do
počtu osôb pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie sa započíta aj táto osoba ako zamestnanec. U
právnickej osoby, ktorá nie je zamestnávateľom a užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť
v obci Jatov, sa započítavajú aj tí členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávajú svoju činnosť
v tejto nehnuteľnosti.
VZOR VÝPOČTU:
1. pre reštauračné zariadenia a pohostinstvá
0.0265 x 365 x

/

/

priem.poč.zamestnancov. + počet miest na poskyt .
bez zam. s trval. pobytom
služieb

x koeficient

2. pre ostatné právnické osoby a podnikateľské subjekty
0.0265 x 365 x /priem.poč.zamestnancov. + všetci zamest./ x koeficient
bez zam. s trval. pobytom

§ 13 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1/ Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo prechodnému
pobytu v obci, alebo dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce. Poplatková
povinnosť právnickej osoby vznikne dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce.
2/ Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať
nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.
3/ Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa bodov 1 a 2
povinnosť na platenie poplatku.
§ 14 Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1/ Ak je poplatníkom fyzická osoba, ohlási obci nasledovné identifikačné údaje:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu
b) ak je poplatník súčasne osobou, ktorá preberá na seba plnenie povinností poplatníka aj
za ďalších členov spoločnej domácnosti, ohlasuje údaje aj za všetkých poplatníkov, s ktorými
žije v spoločnej domácnosti, ako aj za osoby, ktorých je zákonným zástupcom alebo
opatrovníkom
2/ Ak je poplatníkom podnikateľský subjekt alebo právnická osoba, ohlási obci svoj názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo /IČO/ a adresu svojich
prevádzok na území obce. Na dožiadanie vyplní a odovzdá mestu formulár prihlášky za
platiteľa poplatku s údajmi o počtoch svojich zamestnancov pre výpočet ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov.
3/ Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie
výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa keď táto skutočnosť nastala.
§ 15 Zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Obec poplatok obligatórne zníži podľa zákonom stanovenej najnižšej sadzby, alebo poplatok
v odôvodnených prípadoch odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným spôsobom a
dokladmi preukáže, že sa v určenom období dlhodobo a sústavne, najmenej počas 3 mesiacov
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Určeným obdobím je obdobie toho kalendárneho roku, na ktorý
bol poplatok vyrubený.
2/ Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle správcovi poplatku
spolu s aktuálnymi dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do konca určeného
obdobia. Týmito dokladmi sú napr. potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva na výkon práce
v zahraničí v priebehu určeného obdobia, potvrdenie o sprostredkovaní práce v zahraničí v určenom
období, potvrdenie o štúdiu v zahraničí a pod.
Dokladom pre uvedené účely nie je čestné prehlásenie poplatníka alebo člena jeho rodiny, záznam
o vycestovaní v cestovnom doklade alebo potvrdenie o cestovných nákladoch.
§16 Predpis a platenie poplatku, splatnosť a vyberanie poplatku, určené obdobie
1.

Poplatníkom poplatku vyrubuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obec ako správca poplatku. Poplatok sa vyrubuje podľa stanovenej sadzby
v príslušnej výške platobným výmerom spravidla na obdobie jedného kalendárneho
roka /ďalej len určené obdobie/. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ platobný výmer vo výrokovej časti neuvádza
termíny zročnosti jednotlivých splátok.

2. Poplatok je možné zaplatiť poštovou poukážkou na účet správcu poplatku, prevodom
z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti v budove sídla správcu poplatku.

§ 17 Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jatov bolo schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 11.12.2008, uznesením č.2008/10 a nadobudne účinnosť 1. januára 2009.
2. Dňom účinnosti tohoto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2007/7 prijaté na
zasadnutí dňa: 11.12.2007

Jozef Dubovský
starosta obce
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