Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Horná Mariková
O MIESTNYCH DANIACH A
MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
VZN č. 1 / 2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Mariková schválilo s účinnosťou odo dňa 01.01.2016
uznesením číslo 9/2015 zo dňa 09.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Horná Mariková.
Všeobecne záväzné nariadenie stanovuje daň z pozemkov a daň zo stavieb a poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v rozsahu danom zákonom o miestnych daniach
a miestnom poplatku (ďalej len miestne dane a miestny poplatok).
Obec Horná Mariková podľa § č.6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva v súlade so zákonom Národnej rady SR číslo 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ako správca dane, toto

Všeobecne záväzné nariadenie
PRVÁ ČASŤ

DRUHY MIESTYCH DANÍ
1. Miestnymi daňami, ktoré môže obec ukladať, sú :
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje
Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok 2016.
DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z

NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV

čl. 1
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Horná Mariková hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2.

čl. 2
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov pre kataster Obce Horná Mariková je:
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,40 %
b) za záhrady
0,40 %
c) za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,40 %
d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
1,25 %
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky
0,40 %
(2) a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške
0,12 €/m2
(ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom)
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy vo výške
0,12 €/m2
(ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom)
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
čl. 3
Sadzba dane
Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy je:
a) 0,05 € / m2
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
2
b ) 0,20 € / m
za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo,
stavby
využívané
na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
2
c) 0,20 € / m
za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
2
d) 0,17 € / m
za samostatne stojace garáže
2
e) 0,17 € / m
za stavby hromadných garáží
2
f) 0,17 € / m
za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
2
g) 1,00 € / m
za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
2
h) 1,00 € / m
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
2
i) 1,00 € / m
za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

ŠTVRTÁ ČASŤ
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DAŃ Z BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BYTOVOM DOME
čl. 4
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
čl. 5
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je určená nasledovne :
0,05 €/ m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.
čl. 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľa preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.
čl. 7
Platenie dane
(1) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nasledovne:
Fyzické osoby:
a) daň z nehnuteľností do 35,00 € je splatná do 30. 06. príslušného kalendárneho roka,
b) daň z nehnuteľností nad 35,00 € je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to 1.
splátka do 30. 06. príslušného kalendárneho roka a 2. splátka do 30. 09.
príslušného kalendárneho roka,
c) ak daňová povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, a nie je možné z
časového hľadiska dodržať stanovený termín podľa písm. a), písm. b) dátum
splatnosti bude určený individuálne správcom dane v rozhodnutí.
Právnické osoby:
a) daň z nehnuteľností do 35,00 € je splatná do 30. 04. príslušného kalendárneho roka,
b) daň z nehnuteľností nad 35,00 € je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to 1.
splátka do 30. 04. príslušného kalendárneho roka a 2. splátka do 30. 09.
príslušného kalendárneho roka
c) ak daňová povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, a nie je možné z
časového hľadiska dodržať stanovený termín podľa písm. a), písm. b) dátum
splatnosti bude určený individuálne správcom dane v rozhodnutí.
(2) Daňovník môže daň platiť bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave,
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou poukážkou
alebo v hotovosti do 331,94 € v pokladni u správcu dane.

PIATA ČASŤ
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DAŇ ZA PSA
čl. 8
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes 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.
čl. 9
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je pre katastrálne územie Obce Horná
Mariková :
1. Sadzba dane za jedného psa / kalendárny rok
2,00 € / 1 pes
2. Pre bojové plemená – Rotvajler, Pittbul, Brazílska fila, Doberman 7,00 € / 1pes
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho
istého daňovníka.
čl. 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
čl. 11
Splnomocňovacie ustanovenie
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti na tlačive vydanom Obecným úradom Horná Mariková.
K oznámeniu priloží kópiu strán očkovacieho preukazu psa s identifikačnými údajmi
o majiteľovi a psovi.
(2) Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od zániku daňovej povinnosti na tlačive vydanom Obecným úradom Horná Mariková.
K oznámeniu daňovník priloží potvrdenie od veterinára o útrate psa alebo potvrdenie
dvoch svedkov, že už nie je majiteľom psa, resp. zmluvu o predaji, darovaní a pod.
(3) 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 dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(4) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
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čl. 12
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré
obec prenajala podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný
zákonník).
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie :
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného
priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
(4) V pochybnostiach je Obec Horná Mariková oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné
priestranstvo.
čl. 13
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
čl. 14
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
čl. 15
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb je 0,30 € za
m2 a deň užívania verejného priestranstva.
(2) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia na predaj ovocia, zeleniny, výpestkov
a výrobkov je 0.30 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
(3) Sadzba dane za umiestnenie ostatného zariadenia (napr.: stánkov, predajných
pultov, mobilných predajných zariadení, zariadení slúžiacich na propagačné a reklamné
účely, ambulantný predaj a iné) je stanovená na 0.30 € za m2 a deň užívania.
Sadzba dane počas podujatí konaných na území obce (plocha predajného miesta) je
stanovená na 1,00 € za m2 a deň užívania.
(4) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia (napr.: lešenie, stavebný výťah,
skládka vyťaženého dreva a pod.), je 0.30 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
(5) Sadzba dane za umiestnenie skládky je 0.30 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva. Za umiestnenie skládky tuhých palív 0.30 € za m2 a deň užívania
verejného priestranstva.
(6) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v obci je 0.30
€ za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
(7) Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva je:
počas schválenej doby 0,30 € za m2 rozkopávky a deň.
čl. 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
čl. 17
Oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) O osobitné užívanie verejného priestranstva je daňovník povinný písomne požiadať
správcu dane na tlačive vydanom Obecným úradom Horná Mariková.
(3) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok dane je daň splatná
v splátkach určených správcom dane v rozhodnutí.
(4) 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.
(5) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
čl. 18
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovacie zariadenie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754
až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel,
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome,
v rodinnom dome, alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
čl. 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
čl. 20
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
čl. 21
Sadzba dane
Sadzba dane je na celom území obce 0,30 € na osobu a prenocovanie.
čl. 22
Vyberanie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
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(2) Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných
osobách v písomnej alebo elektronickej forme pre potreby kontroly dane za ubytovanie.
Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie.
(3) K vyrubeniu dane za ubytovanie je prevádzkovateľ povinný predložiť knihu ubytovaných
v termíne do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci po uplynutí zdaňovacieho obdobia
(štvrťrok).
čl. 23
Oznamovacia povinnosť
(1) Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci po uplynutí
zdaňovacieho obdobia (štvrťrok).
(2) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane.
OSMA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
čl. 24
Predmet dane, daňovník
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
(2) Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
čl. 25
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
čl. 26
Sadzba dane
Sadzba dane za predajné automaty za jeden predajný automat a kalendárny rok:
a) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje
33,19 €
b) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje
165,96 €
čl. 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
prevádzkovanie automatu. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu
dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť o nového správcu dane prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo z zmene správcu dane.
čl.28
Splnomocňovacie ustanovenia
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať
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(2) V oznámení o prevádzkovaní predajných automatov je daňovník povinný uviesť základné
identifikačné údaje prevádzkovateľa - obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, miesto
podnikania, kontaktné údaje; identifikačné údaje o automatoch – typ a číslo automatu,
miesto umiestnenia automatu (organizáciu, v ktorej je predajný automat umiestnený a jej
identifikačné údaje), údaje o začiatku a konci prevádzkovania automatu.
(3) K oznámeniu je daňovník povinný priložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský
list.
(4) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
je uvedené:
a) obchodný názov firmy – prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) výrobné číslo a typ automatu.
(5) Správca dane v prvom zdaňovacom období vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
(8) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane.
DEVIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
čl. 29
Predmet dane
(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.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
čl. 30
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
čl. 31
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
čl. 32
Sadzba dane
Sadzba dane je stanovená za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 35,00 €.
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čl. 33
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca ,v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
prevádzkovanie prístroja. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu
dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
čl.34
Splnomocňovacie ustanovenia
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať
(2) V oznámení o prevádzkovaní nevýherných hracích prístrojov je daňovník povinný uviesť
základné identifikačné údaje prevádzkovateľa - obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo,
miesto podnikania, kontaktné údaje; identifikačné údaje o nevýherných hracích
prístrojoch – typ a číslo prístroja, miesto umiestnenia prístroja (organizáciu, v ktorej je
prístroj umiestnený a jej identifikačné údaje), údaje o začatí a ukončení prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja.
(3) K oznámeniu je daňovník povinný priložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský
list.
(4) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde je uvedené:
a) obchodný názov firmy - prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) výrobné číslo a typ prístroja.
(5) Správca dane v prvom zdaňovacom období vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
(8) Daňovník môže platiť daň bezhotovostným prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do 331,94 € v pokladni správcu dane.
DESIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
/POPLATOK/
čl. 35
Predmet poplatku, zdaňovacie obdobie
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich
od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
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(2) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania, alebo činnosti
právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe
obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
(3) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok.
(4) Určeným obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok, je kalendárny rok.
Čl. 36
Poplatok sa platí za
a/ činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b/činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c/ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d/ náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e/ náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
Čl. 37
Poplatník
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Horná Mariková 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, 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 (ďalej len „ nehnuteľnosť “),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na obce Horná Mariková na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce Horná Mariková na účel podnikania.
(2) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 1
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba
raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka
vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
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(3) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške môže pre Obec Horná Mariková vyberať 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 “).
(4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo
územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny, je
osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v ods. 1. a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Čl. 38
Sadzba poplatku
(1)Sadzba poplatku za komunálne odpady je stanovená vo výške:
-

pre poplatníkov podľa čl. 36, odsek 1 písm. b) a c) :

0,0227 € za 1 liter
komunálnych odpadov

-

pre poplatníkov podľa čl. 36, odsek 1 písm. a ) :

0,0685 € /osoba/deň

2)Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je stanovená vo výške:
-

pre poplatníkov podľa čl. 36, odsek 1 písm. a), b), c) : 0,078 € za 1 kg
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

Čl. 39
Určenie poplatku
(1) Pri množstvovom zbere sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Žiadateľ o množstvový zber
komunálneho odpadu je povinný uzatvoriť zmluvu o zavedení a vyúčtovaní
množstvového zberu komunálny odpad a drobný stavebný odpad s obcou. Poplatok sa
určí výpočtom na základe zmluvy.
(2) Poplatok za komunálne odpady sa určí ako:
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa čl. 36 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
(3) Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa určí ako:
súčin sadzby poplatku a množstvo drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
umiestneného do veľkorozmerového kontajnera určeného obcou.
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Čl. 40
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje"), v prípade určeného zástupcu podľa zákona č.
582/2004 Z. z. § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak
je poplatníkom osoba podľa zákona č. 582/2004 Z. z. § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm.
c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
§ 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
kedy tieto nastali.
(3) Poplatník je povinný oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti v zmysle Čl. 38, ods. 3
v deň uloženia drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín do
veľkorozmerového kontajnera určeného obcou.
Čl. 41
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Splatnosť poplatku pre poplatníka je určená takto:
a) právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia: poplatok do 35,00 € vrátane je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia za príslušný
kalendárny štvrťrok
b) právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia: poplatok vo výške nad 35,00 €
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia za príslušný
kalendárny štvrťrok
c) fyzické osoby – nepodnikatelia: poplatok do 35,00 € vrátane je splatný do
30. júna príslušného kalendárneho roka,
d) fyzické osoby – nepodnikatelia: poplatok vo výške nad 35,00 € je splatný v dvoch
rovnakých splátkach a to: 1. splátka do 30. júna a 2. splátka do
30. septembra príslušného kalendárneho roka,
e) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka a nie je možné z
časového hľadiska dodržať stanovený termín podľa písm. a), b), c), d), dátum
splatnosti bude určený individuálne správcom dane.
(2) Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedený
v ods. 1 písm. b) a d).
(3) Poplatník uhradí vyrubený poplatok bezhotovostným alebo hotovostným vkladom na
účet obce uvedený v platobnom výmere alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do
331,94 € v pokladni Obecného úradu v Hornej Marikovej.
(4) Poplatok určený v zmysle Čl.37, ods. 2. je poplatník povinný uhradiť v hotovosti do
pokladne obecného úradu do 5 dní odo dňa uloženia odpadu.
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Čl. 42
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na koeficient 0,03425 fyzickej osobe, ktorá má v obci Horná Mariková trvalý pobyt .
Zníženie sadzby sa do rozhodnutia premietne automaticky.
(4) Obec poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce, zníži o 10% .
Doklad poplatník predloží v termíne do 31.10. kalendárneho roka.
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je :
- potvrdenie o trvalom pobyte daňovníka v zdaňovacom období.
(3) Nárok na zníženie poplatku sa preukazuje predložením dokladov v príslušnom
kalendárnom roku. V prípade dokladov vystavených v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku je potrebné doložiť preklad dokladu do slovenčiny. V prípade
predloženia kópie dokladu je potrebné preukázať originál dokladu.
(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Jednotlivé prípady budú posudzované individuálne na základe písomnej žiadosti
poplatníka. Zníženie poplatku sa bude vzťahovať na kalendárny rok, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie k žiadosti.
(5) Správca poplatku môže znížiť, alebo odpustiť poplatok podľa čl. 41 ,odsek 4, len ak si
poplatník riadne plní svoju poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na
poplatku za predchádzajúce obdobie.
Čl. 43
Vrátenie poplatku
(1) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený rozhodnutím, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku do 30 dní
odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok
platený.
(2) Ak z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatku vznikne poplatníkovi preplatok na
poplatku v určenom období, obec súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov vráti tento preplatok
do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie preplatku.
(3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.
Čl. 44
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č 9/2015 zo dňa
09.12.2015.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN schválené uznesením 1/2015 zo
dňa 27.10.2014.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2016, okrem čl.35 ods.3 a čl.36, ktorým sa nahrádza
bod 1 čl.35, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.07.2016.

Ing. Miroslav Hamar
starosta obce v. r.
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