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Číslo:VZNtt202t

Návľh

OBEC MALY SLAVKOV

Návrh vZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov

01.12.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov

16.12.2020

VZN nadobúda účinnost'

01.01.2021

obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov na základe $ 6 zák. SNR č.369/]990 Zb. o obecnom
zľiadení v znení neskoršíchpredpisov a zák. č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpadyv zneníneskoršíchpľedpisovvy d áv a toto

vŠEoBECNEZ^v

^ZNE

NARIADENIE

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PRvÁ ČĺsŤ

Čl. 1
Pľedmet úpľavy
Týmto všeobecne záväzným naľiadením (ďalej len,,VZN") obec Malý Slavkov
ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady'
určuje sadzbu dane a poplatku' spôsob vybeľania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka
a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zniženie dane a odpustenie poplatku.

a)
b)

Č|.2

Dľuhy miestnych daní
1. obec Malý

Slavkov (ďalej len,,obec") na svojom t;zemi ukladá od

01

. januára2020 tieto miestne

dane:

a) daň z nehnuteľnosti,
b) daizapsa,

c)

d)
2.

daňza uŽívanie veľejnéhopľiestranstva,
daŕ'zaubyovanie.

obec na svojom uzemi ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a dľobnéstavebné odpady
(ďalej len,,poplatok").

1

cl.

3

Zdaňovacie obdobie
1.

ZdaťT vacim obdobím dane z nehnutel'ností a dane zapsa je kalendárny rok'

2.

Zdaňovacim obdobím dane za uŽĺvanie verejného priestranstva je doba (každý aj začatý deň)' počas
ktoľej sa skutočne osobitne užívaverejné priestľanstvo.

3.

Zdaiovacim obdobím dane za ubytovanie je doba (počet prenocovaní), počas ktorej sa fyzická osoba
odplatne prechodne ubytuje v zariadeni poskytujúcom služby pľechodného ubytovania.

4.

Zdaňovacím obdobím poplatku za komunálne odpady a dľobnéstavebné odpady je kalendárny ľok.

DRUHÁ
čĺsŤ
Y
cr.4

Daň z nehnutel'ností
D aň

z nehnuteľno stí zahÍňa

a) daťtzpozemkov,
b) daňzostavieb,
c) daň z bytov a z nebytových

priestoľov v bytovom dome (ďalej len ,,daň zbytov").

čl.5

Daň z pozemkov
1.

Základom dane zpozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté poľasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorá je v obci Malý Slavkov:
- oľná pôda 0,1782 €/m2 (Sk 5'3685)
_ TTP
0,0497 €/m2(Sk l,4973)

2.

Zák|adom dane zpozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
Úb aostatné hospodáľsky vyuŽívanévodné plochy je hodnota pozemku bez poľastov uľčená
vynásobením výmery pozemkov y m2 ahodnoty pozemku ktorá je v obci Malý Slavkov určená za 1
m2'.
- lesných

pozemkov na ktorých sú hospodáľske lesy 0,0757 €/m2 (2,28 Sk)
Takto uľčenáhodnota pozemku sa pouŽije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepľeukáŽe znaleckým
posudkom.

3.

Základom dane z pozemkov pre pozemky dľuhu záhrada' zastavané plochy a nádvoľia, stavebné
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov za I m2,ktoľá je v obci Malý Slavkov:
_ stavebné pozemky
18,58 eur/m2 (Sk 559,74)
- záthrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 euľ/m2 1sk ss,z3;

4.

V zmysle $ 8 ods. 2 zákona č. 58212004 Z. z. obec určuje ročnúsadzbu dane zpozemkov pľe
jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
lr10 oÁ
b) záfuady
0,60 "Á
2

c)

d)
e)

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktoľých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
iné hospodársky využivane vodné plochy
stavebné pozemky

0,60 "/"
0160 oÁ
0,,60

"

cl.6

Daň zo stavieb
1. V

zmysle $ 12 ods. 2 zák' č. 58212004 Z. z. obec Malý Slavkov určuje ročnúsadzbu daĺe zo stavieb
zakaždý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0'06 € (Sk 1'50) u stavieb na bývanie adrobných stavieb, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0'07 € (Sk 2'00) u stavieb na pôdohospodársku produkciu' skleníkov, stavieb pľe vodné
hospodárstvo, stavieb využivaných na skladovanie vlastnej pôdohospodáľskej produkcie vľátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0o15 € (Sk 4'50) u chát a stavieb na individuálnu rekreáciu,
d) 0,20 € (Sk 6'00) u samostatne stojacich garáži
e) 0'58 € (Sk 17'50) u stavieb hľomadných garáži
f) 0'58 € (Sk l7'50) u stavieb hľomadných garáži umiestnených pod Zemou'
g) 0'33 € (Sk 10'00) u priemyselných stavieb, stavieb slúžiacichenergetike, stavieb slúžiacich
stavebníctvu, stavieb využivaných na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) 0'58 € (Sk 17,50) u stavieb na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním azárobkovou činnosťou,
i) 0'33 € (Sk 10'00) u ostatných stavieb neuvedené v písmenách a) aŽ h).

2.

obec Malý Slavkov uľčujepríplatok pľi viacpodlažných stavbách za každe ďalšie podlažie okľem
pľvéhonadzemného nasledovne u týchto stavieb:

cL7

Daň z bytov
1. V

zmysle $ 16 ods. 2 zék. 58212004 Z. z. obec Malý Slavkov určuje ľočnúsadzbu dane z bytov

nasledovne:

cl. I

Spoločnéustanovenia pľe daň z nehnutel'nosti
A.

Oslobodenie od dane
od dane sú oslobodené pozemky a stavby uvedené v $ 17 ods. 1 zák. 582112004 Z. z.

ČL9

Vyľubenie dane a platenie dane
1. Daň

znehnuteľností vyrubuje správca dane každoročnepodľa stavu k 1. januáľu príslušného

zdaňovacieho obdobia.
J

ročná vyrubená daň z nehnuteľností fyzickej osobe nepresahuje € 50,00 (Sk 1 506,30)
aprávnickej osobe € 16ó.00 (Sk 5 000,92) je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia

2. Ak

právoplatnosti rozhodnutia.

3. Ak

vyľubená daň z nehnuteľností pľesahuje určenésumy v čl. 9, ods. 2, správca dane určí
daňovníkovi splátkový kalendáľ, pľičom:
a) prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
b) druhá splátka do 30. 09. beŽného roka
c) tľetia splátka do 3 1. l0. beŽného roka

4.

5.

Daň moŽno zaplatiť:

a) prevodom na účetobce Malý Slavkov v UniCredit Bank a.s. KeŽmarok na čísloúčtu
660818201 41ltll (rBAN - SK56 1 11 I 000000 6608182014),
b) v hotovosti do pokladnice obce,
c) poštovou poukážkou.
Daň moŽno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššiaako uvedené v čl. 9, ods. 2

ČL 10

Daň za psa
1. V
a

zmysle $ 25 zák. č. 58212004 Z. z. obec uľčujesadzbu dane 3,50 € (Sk 105,44) za jedného psa
kalendárny rok. Takto určená sadzbaplatí za každéhoďalšieho psa u toho istého daňovníka.

rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyľubenia do 31.
januáľa pľíslušnéhozdaňovacieho obdobia.

2. obec vyrubí daň
3.
4.

Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti
a) oznámenie o nadobudnutí psa
Spôsoby pľeukazovania zániku daňovej povinnosti:
čestnépľehlásenie

a)

5.

od platenia

6.

Spôsoby vyberania dane:

dane je oslobodený držiteľ psa, ktoľý je zdľavotne ťažkopostihnutý.

a) pľevodom na účetobce Malý Slavkov v UniCredit Bank a's. KeŽmaľok na čísloúčtu
660818201 4lln I GBAN - SKs6 1 1 1 1 000000 66081 82014),
b) v hotovosti do pokladnice obce,
c) poštovou poukáŽkou.

Čl. 11

Daň za užívanieveľejného pľiestľanstva
1.

Verejným priestľanstvom na účelytohto VZN sú verejnosti prístupnépozemky vo vlastníctve obce
Malý Slavkov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

4

právnických osôb.
Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec pľenajala podľa osobitného zákona (napľ.
občiansky, obchodný zákonník).
a

2.
3.

Pľedmetom dane za uŽívanie verejného priestranstva je osobitné uŽívanie verejného priestľanstva.
osobitným uŽívaním veľejnéhopľiestľanstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúŽiaceho na poskytovanie sluŽieb'
b) umiestnenie stavebného zariadenia a predajneho zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia ciľkusu, lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky stavebného materiálu,
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráŽeného parkoviska.

4.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia uživania veľejného priestranstva azaniká dňom skončenia
uživ ania verej ného priestranstva.

5.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného uŽivania veľejnéhopriestranstva obci, najneskôr
v deň vzniku daňovej povinnosti písomne.

6.

obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ľozhodnutia.

7. Ak

daňová povinnosť zanikne adaňovník oznámi túto skutočnosťobci do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, obec vľáti pomemú časťdane za zostávajúce dni, za ktore bola daň zap|atená.
Nárok na vľátenie pomeľnej časti zaniká. ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi'

8.

obec uľčujesadzbu dane zakaždý aj začatý m2 za osobitné uŽívanie verejného priestľanstva aza

každý aj začatý deň nasledovne:
a) dlhodobé uŽívanie veľejnéhopriestranstva 0,01 € (Sk 0,30) za 1 m2ldeň (viac ako 1 mesiac)
b) kľátkodobé uŽívanie verejného pľiestľanstva 0,33 € (Sk 9,94) za 1 m2ldeň v Malom Slavkove
(menej ako I mesiac)
UŽívanie pre účely:

Pre všetky tieto účelysa inkasuje vopľed.

9.

Spôsoby vybeľania dane:

a) pľevodom na účetobce Malý Slavkov
66081820l4l1'l1l (IBAN

-

SK56

1lll

v UniCredit

Bank a.s. Kežmarok na čísloúčtu

000000 66081820|4). Vpľípadeplatenia prevodom je

platiteľ povinný zaslať avízo o zaplatení dane.
b) v hotovosti do pokladnice obce,
c) poštovou poukážkou.
10. obec Malý Slavkov môŽe právoplatne predpísanú daň na Žiadosť daňovníka, celkom alebo čiastočne
odpustiť, a to na zák|ade uznesenia obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove.
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cl.12

Daň za ubytovanie
1. obec určuje sadzbu

dane za ubytovanie 0,50 €
ubytovanie (pľenocovanie).

za jednu osobu staršiu ako 15 rokov

a

jedno

2.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného pľechodného ubytovania fyzickej
osoby v zariadení, poskytujúcom sluŽby pľechodného ubytovania.

3.

Platiteľ dane je povinný písomne oznámit'vznik alebo zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od
vzniku a|ebo zániku daňovej povinnosti. Prípadnéopodstatnené zmeny alebo zánik činnosti je
povinný oznámiť do l5 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

4.

Platiteľ dane je povinný viesť písomne evidenciu ubytovaných fyzických osôb v knihe ubytovaných
a pľedloŽiť ju na zaevidovanie na obecný úrad do 30 dní od vzniku evidencie. Platitel' dane je povinný
navýzvu obce predloŽiť knihu ubytovanýc}r pri kontľole alebo doručit' na obecný úrad obce v lehote
stanovenej vovýzve.

5.

Platiteľ dane je povinný vydať fyzickej osobe, ktorá sa v zriadení odplatne prechodne ubytuje
potvrdenie o zaplateni dane. Potvrdenie o zap|atení dane musí obsahovať:

Potvľdenie ozap|ateni dane
vystavenia potvľdenia.

je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely10 rokov

od

6.

Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka týmito spôsobmi:
a) v hotovosti pľiamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie
(originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pľe daňovú kontrolu,
b) prevodom z účtudaňovníka na účetplatiteľa dane. Dokladom o zaplateni dane je výpis z účtu
zpeŤnžneho ústavu, ktoý platiteľ uschová pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu.

7.

Platiteľ dane môŽe platiť aodvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) pľevodom na účetobce Malý Slavkov v UniCľedit Bank a.s. KeŽmarok
6608182014111 11 (IBAN - SK56 I 111 000000 6608182014),
b) v hotovosti do pokladnice obce,
c) poštovoupoukáŽkou.

8.

Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvľt'ročne,ato do 15. dňa po
uplynutí štvťľokabez výrubu dane rozhodnutím.

6

na čísloúčtu

TRETIA

cl.

ČĺsŤ
13

Poplatok
1.

Poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a dľobné stavebné odpady' ktoré vznikajú na
izemi obce platí poplatník, ktoľý je určený v $ 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku.

Čl. 14

Sadzba poplatku
1. V obci Malý Slavkov sa zavádzamnožstvový zber komunálneho odpadu a dľobného stavebného
odpadu. Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému mnoŽstvového zberu.

2.obecMalýSlavkovvzmysle$83zák.č.58212004Z.z.avsúlades$78ods. lustanovujesadzbu
poplatku:
0,030 € za jeden liter komunálnych odpadov

3.

0,050

€

tj

3,60 €lI20 | zbemánádoba - jeden žeton
7,20 €l 240l zbemá nádoba _ jeden žetón
33 €lI100 l zberná nádoba -jeden žetón

za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

4. Výška poplatku pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu určenéhopľe poplatníkov
určíako súčinfrekvencie ývozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktoru poplatník vyuŽíva

sa

v súlade so zavedeným systémom zbeľu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

ČL 15

Spôsob platenia poplatku
1. Poplatník môŽe platiť a odvádzať poplatok nasledovne:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce pri zakúpení potrebného mnoŽstva Žetónov
b) bezhotovostným pľevodom na účetobce - IBAN: SK56 1111 000000 6608182014 zapoŽadované
mnoŽstvo Žetónov. Zetóny je potrebné zakiryiť si do 15 januéltabeŽného ľoka na obecnom úľade.
Dokúpenie Žetónov v pľípadepotreby je moŽné počas celého roka.

Čl. 16

Vľáteni e zníženiea odpustenie poplatku
1. V zmysle $ 82 ods. I zák.58212004 Z.z. obec Malý Slavkov vľáti poplatok alebo jeho pomeľnú časť
poplatníkovi, ktorému zanik|a povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia nazáklade
Žiadosti a doloŽenia nasledovných dokladov:
> pri ukončenítrvalého alebo prechodného pobytu v obci - potvrdenie o trvalom alebo pľechodnom
pobyte v inej obci /odhlasovací lístolď
> pľi zánikuprávaužívať nehnuteľnosť _ rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra

7

nehnuteľnosti

> pri zániku oprávnenia užívaťnehnuteľnosť - potvľdenie pľenajímateľao ukončení nájomnej zmluvy,
alebo nájomnú zmluvu s dátumom ukončenia nájmu
> pri ukončenípodnikatel'skej činnosti - oznámenie o ukončenípodnikania z okľesného úradu, odbor
Živnostenského podnikania

ŠľvnľÁČĺsŤ
Čl.17
Spoločn é a záverečnéustanovenia

1.

obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov zrušuje VZN č. Il2020 o miestnych daniach

poplatku za komunálne odpady a dľobnéstavebné odpady.

2.

a

miestnom

Návľh VZN č. ll202l bol zveľejnený dňa: 0l. 12.2020

3. VZN

č. ll202l schválené uznesením č. I47 na 13. zasadani obecného zastupiteľstva konaného dňa
16.12.2020.

4. VZN

č. ll202l vyvesené po schválení na úľadnejtabuli v obci Malý Slavkov dňa: 16.12.2020

5. VZN

č. ll202I nadobúda účinnosťdňa: 0l .0I.202I.

4
Ladislav Oravec
staľosta obce

I

