OBEC IGRAM

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE IGRAM č.5/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V Igrame, dňa

Vypracoval:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE OBCE IGRAM
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č.5/2017
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia obce
(1)

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „VZN“) je stanovenie miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v súlade so
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

(2)

V ustanoveniach tohto VZN, kde nie je uvedená podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
v platnom znení.
II. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§2
Miestne dane a poplatky

(1)

Obec Igram ukladá na svojom území nasledovné miestne dane a poplatky:
a)
daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
1.
daň z pozemkov,
2.
daň zo stavieb,
3.
daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
b)
daň za psa,
c)
daň za užívanie verejného priestranstva,
d)
daň za ubytovanie,
e)
daň za nevýherné hracie prístroje,
f)
daň za jadrové zariadenie,
g)
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(2)

Daňovník, zdaňovacie obdobie, vznik a zánik daňovej povinnosti, predmet dane a základ dane
pri miestnych daniach, ak toto VZN neuvádza inak, sú stanovené zákonom. Toto VZN
stanovuje pri miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
najmä ich sadzby, resp. výšku a upresňuje niektoré postupy pri oznamovacej povinnosti.
III. ČASŤ
MIESTNE DANE
§3
Daň z nehnuteľností

(1)

Daň z pozemkov je stanovená nasledovne:
a)
0,43% z hodnoty pôdy 0,9105 € za m2 pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady,

b)
c)
d)
e)

0,43% z hodnoty pôdy 0,2489 € za m2 pre trvalé trávne porasty,
0,70% z hodnoty pôdy 1,32 € za m2 pre záhrady,
0,70% z hodnoty pôdy 1,32 € za m2 pre zastavané plochy a nádvoria,
0,70% z hodnoty pôdy 13,27 € za m2 pre stavebné pozemky.

(2)

Daň zo stavieb je pri zohľadnení ustanovenia ods. 3 stanovená nasledovne:
a)
0,058 € za m2 pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b)
0,058 € za m2 pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c)
0,325 € za m2 pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d)
0,325 € za m2 pre samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby
hromadných garáži umiestnené pod zemou,
e)
0,520 € za m2 pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f)
0,902 € za m2 pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g)
0,260 € za m2 pre ostatné stavby.

(3)

Príplatok k dani zo stavieb za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pri
viacpodlažných stavbách je stanovený na 0,03 € za jedno podlažie. Pri viacpodlažných stavbách
sa sadzba dane zo stavieb vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb
podľa ods. 2 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

(4)

Daň z bytov je stanovená na 0,200 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a 0,066 € za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
§4
Daň za psa

(1)

Daň za psa je stanovená na 5,00 € na kalendárny rok za jedného psa.
§5
Daň za užívanie verejného priestranstva

(1)

Daň za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje na 0,08 € na jeden deň za každý aj
začatý m2 pre osobitné užívanie verejného priestranstva.

(2)

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Igram, ktorými sú najmä:
a)
všetky vedľajšie miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po
krajnicu,
b)
chodník, resp. upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c)
trhové miesto,
d)
priestranstvo pred vstupom do areálu materskej školy (za autobusovou zástavkou).
§6
Daň za ubytovanie

(1)

Daň za ubytovanie sa stanovuje na 0,20 € za osobu a prenocovanie.

(2)

Na účely dane za ubytovanie je daňovník povinný viesť evidenciu vo forme knihy návštev,
podľa ktorej po ukončení kalendárneho štvrťroka vypracuje prehľad počtu osôb a prenocovaní
za uplynulý kalendárny štvrťrok a tento prehľad predloží obecnému úradu v lehote do 15 dní po
skončení kalendárneho štvrťroka.

(3)

Obecný úrad na základe prehľadu podľa ods. 2 vyrubí daň, ktorú je daňovník povinný uhradiť
do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
§8
Daň za nevýherné hracie prístroje

(1)

Daň za nevýherné hracie prístroje sa stanovuje na 60 € za jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.

(2)

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obecnému úradu do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

(3)

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(4)

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
obecnému úradu najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obecný úrad vráti
pomernú časť dane za zdaňovacie dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

(5)

Na účely dane za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný viesť evidenciu
o prevádzkovaní nevýherného hracieho prístroja.

(6)

Daň za nevýherné hracie prístroje vyberá obecný úrad ročne.
§9
Platenie dane v splátkach

(1)

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2)

Obec Igram týmto určuje platenie dane z nehnuteľnosti, v prípade ak vyrubená daň
z nehnuteľností voči daňovníkovi je vyššia ako 4000 Eur, v troch splátkach:
20% z vyrubenej dane do 31. marca príslušného kalendárneho roka,
30% z vyrubenej dane do 30. júna príslušného kalendárneho roka,
50% z vyrubenej dane do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
IV. ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§10
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(1)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovený na 0,0575
za osobu a kalendárny deň.

(2)

Poplatok sa určuje na kalendárny rok. V prípade vzniku poplatkovej povinnosti k dátumu inému
ako k 1.1. bežného roka, sa poplatok určuje odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti do konca
príslušného kalendárneho roka.

(3)

Povinnosť platiť poplatok vzniká dňom splnenia podmienok podľa §77 zákona.

(4)

Osoba, ktorej vznikla povinnosť alebo zanikla povinnosť platenia poplatku je povinná uvedenú
skutočnosť oznámiť obecnému úradu v lehote do jedného mesiaca odo dňa vzniku alebo zániku
povinnosti platenia poplatku na určenom tlačive (Príloha č. 1).

(5)

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa vydania platobného výmeru.

(6)

Právo požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku majú fyzické osoby, ktoré sa dlhodobo
nezdržiavajú v obci. Poplatok môže byť týmto osobám alikvotne znížený alebo úplne odpustený
podľa doby, počas ktorej sa v obci v kalendárnom roku zdržiavajú.

(7)

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa bodu (6) predkladajú fyzické osoby v
písomnej forme do 31.1. bežného roka, resp. do jedného mesiaca odo dňa vzniku okolností,
ktoré zakladajú právo na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku.

(8)

O žiadostiach o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa bodu (7) rozhoduje starosta obce,
prípadne ním poverená osoba.

(9)

Obec je oprávnená vykonať kontrolu splnenia podmienok pre zníženie alebo odpustenie
poplatku aj po schválení žiadosti. V prípade zistenia porušenia podmienok, je obec oprávnená
poplatok opätovne vyrubiť.

(10) Platby za prenájom kontajnerov na odpad sú riešené osobitným zmluvným vzťahom medzi
prevádzkovateľom služby zberu a likvidácie komunálnych odpadov a občanmi.
V. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§11
Platnosť a účinnosť
(1)
(2)
(3)
(4)

Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Igram dňa: 14. 12. 2017
Toto VZN bolo vyvesené na obecnú tabuľu dňa: 15. 12. 2017
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom : 30. 12. 2017
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh vyvesený dňa: 29.12.2017
Návrh zvesený dňa: 13.12.2017
VZN vyvesené dňa: 15.12.2017
VZN zvesené dňa: 30.12.2017
Schválené uznesením OZ č. 8/2017 zo dňa 14.12.2017
V Igrame, 31. 12. 2017
Peter Holek
starosta obce

