VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE STARÉ č. 2/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Starom na základe § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a 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
STARÉ toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Časť I.
Článok 1 – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „miestne dane a poplatok“) na území obce STARÉ.
2. Obec Staré ukladá:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
3. Obec Staré území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je kalendárny rok 2018.
Časť II. – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 2 – Daň z pozemkov
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Staré v členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
2. Základom dane z pozemkov je hodnota vypočítaná podľa ustanovení v § 7 zákona o miestnych
daniach.
3. Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy je určená na 0,04 € / m2.
4. Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Staré je pre všetky druhy pozemkov 0,30 %.
Článok 3 - Daň zo stavieb
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Staré v členení:
a) Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,
c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
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Samostatne stojace garáže,
Stavby hromadných garáží,
Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
3. Sadzba dane zo stavieb za každý začatý m2 je nasledovná:
d)
e)
f)
g)

Druh stavby
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
ostatné stavby

€ za m2
0,050

0,050
0,150
0,070

0,050

0,500
0,050

4. Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb je príplatok za podlažie 0,025 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 4 - Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru.
2. Daň z nehnuteľností vyrubí obec rozhodnutím.
3. Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2018 je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia,
4. Spôsoby úhrady dane z nehnuteľností:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Starom v stránkových dňoch,
b) poštovou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet Obecného úradu Staré - IBAN: SK47 5600 0000
0042 0059 2002.
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Časť III. – DAŇ ZA PSA
Článok 5 – Daň za psa
1. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na
území obce Staré.
2. Základom dane je počet psov.
3. Sadzba dane je 5,- € za jedného psa na kalendárny rok. Táto sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
4. Daň za psa vyrubí obec rozhodnutím.
5. Vyrubená daň za psa na rok 2018 je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
6. Spôsoby úhrady dane za psa:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Starom v stránkových dňoch,
b) poštovou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet Obecného úradu Staré - IBAN: SK47 5600 0000
0042 0059 2002.
Časť IV. - DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 6 – Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.
a) hlavné a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke
od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce.
2. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva v obci Staré sú:
a) pred obecnou sýpkou,
b) pri miestnom cintoríne.
3. Základom dane je výmera osobitne užívaného verejného priestranstva v m2.
4. Sadzba dane je 0,005 € za každý začatý m2 a každý začatý deň osobitného užívania verejného
priestranstva.
5. Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí obec rozhodnutím.
6. Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva na rok 2018 je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7. Spôsoby úhrady dane za užívanie verejného priestranstva:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Starom v stránkových dňoch,
b) bezhotovostným prevodom na účet Obecného úradu Staré - IBAN: SK47 5600 0000
0042 0059 2002.
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Časť V. - POPLATOK
Článok 7 - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce Staré.
2. Sadzba poplatku za komunálne odpady je 0,0288 € na osobu a deň, t. j. 10,51 € na osobu
a kalendárny rok.
3. Poplatok za komunálne odpady obec vyrubí rozhodnutím.
4. Vyrubený poplatok na rok 2018 je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
5. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,015 € za 1 kg odpadu.
6. Poplatok za drobné stavebné odpady obec vyrubí rozhodnutím.
7. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. Spôsoby úhrady poplatku:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Starom v stránkových dňoch,
b) poštovou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet Obecného úradu Staré - IBAN: SK47 5600 0000
0042 0059 2002.
Článok 8 - Zníženie a oslobodenie od poplatku za komunálne odpady
1. Poplatok obec zníži/odpustí, ak poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
2. Poplatok obec zníži/odpustí na základe žiadosti, pričom žiadateľ o zníženie/odpustenie
poplatku je povinný k žiadosti o zníženie/odpustenie poplatku predložiť doklady preukazujúce
nárok na zníženie/odpustenie poplatku. Predkladané doklady musia byť v slovenskom jazyku.
Cudzojazyčné doklady, s výnimkou dokladov v českom jazyku, musia byť predložené
s prekladom a podpisom žiadateľa.
3. Doklady preukazujúce nárok na zníženie poplatku o 50%:
a) Potvrdenie o návšteve školy (študent – denná forma štúdia, internátne ubytovanie)
4. Doklady preukazujúce nárok na odpustenie poplatku:
a) Potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, doklad o zaplatení poplatku
v mieste prechodného pobytu, nájomná zmluva (ubytovanie), doklad o pobyte
v zahraničí, čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa, ktorý dlhodobo žije/pracuje
v zahraničí.
5. Poplatok obec odpustí osobe do 2 rokov veku.
6. Nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku má iba osoba, ktorá doručí na Obecný úrad
v Starom potrebné doklady preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku.
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Časť VI. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 9
1) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 24. 11. 2017.
2) Návrh tohto VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa 14. 12. 2017.
3) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Starom dňa 14. 12. 2017 uznesením č.
4/2017.
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 4/2016 zo dňa 09. 12. 2016.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2018.

Agáta Jesenková, starostka obce

