Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka
Číslo 1/2012 zo dňa 14.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obec Dedinka v zmysle ust. § 6 ods. 1 zák. čís. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov,
o obecnom zriadení a v spojení s ust. § 7 ods. 4), § 7 ods. 5) , § 7 ods. 6), § 8 ods. 2), § 8 ods.
5), § 12 ods. 2), § 16 ods. 2), § 17 ods. 2, § 17 ods. 3), § 17 ods. 4), § 29 ), § 36), § 51), § 66),
§ 76), § 83),99e ods. 9), zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VYDÁVA
všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Dedinka v zmysle ust. § 11 ods. 4 zák. čís. 369/90 Zb. v znení
neskorších predpisov rozhodlo o zavedení miestnych daní a miestneho poplatku a to:
- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za jadrové zariadenie
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ďalej len
„poplatok“,
s účinnosťou od 01.01.2013.
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DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Hodnota pozemku
Správca dane ustanovuje na území obce Dedinka hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
v sume 0,17 EUR/m2.
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Dedinka ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty: 0,25 %,
b) záhrady: 0,375 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 0,375 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy: 0,25 %,
e) stavebné pozemky: 0,375 %

Daň zo stavieb
Sadzba dane zo stavieb
Správca dane určuje pre stavby na území obce Dedinka ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
v sume 0,050 €/m2
b) stavby pre pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
0,050 €/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, v sume
0,15 €/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov sume 0,135 €/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
v sume 0,33 €/m2,
f) stavby pre ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou v sume 0,820 €/m2,
g/ ostatné stavby neuvedené pod písm. a) až f) v sume 0,170 €/m2.
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,025 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
Sadzba dane z bytov
Správca dane určuje za byty bytových domov na území obce Dedinka ročnú sadzbu dane z
bytov:
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a) z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v sume
0,035 €/m2.
Zníženie dane a oslobodenie od dane
a) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a byty:
- vo výške 30 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb držiteľov
preukazov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, na základe
predloženia Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
- vo výške 30 % na stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
b) Pri súbehu znížení dane podľa a) sa môže uplatniť len jeden dôvod zníženia.
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb na stavby vo vlastníctve
právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.

TRETIA ČASŤ
Daň za psa
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 7 € za jedného psa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
a) Verejnými priestranstvami v obci Dedinka na účely dane za užívanie verejného
priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce vedené na liste vlastníctva
č. 1 parcelné čísla 165/1 a 167/1.
b) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva v sume
5 €/deň.
c) Správca dane ustanovuje oznamovaciu povinnosť doručením písomného oznámenia
užívateľa najneskôr v deň vzniku užívania s uvedením doby, plochy a účelu užívania.

PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
a) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za predajné automaty v sume
34 €/predajný automat.
b) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o prevádzkovaných predajných
automatoch. V evidencii je potrebné uviesť názov predajného automatu, dátum spustenia
predajného automatu do prevádzky, výrobné číslo a typ predajného automatu, dátum
ukončenia prevádzky predajného automatu.
c) Správca dane ustanovuje spôsob identifikácie predajných automatov podľa výrobného
čísla a typu predajného automatu.
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ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
a) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje v sume
34 €/nevýherný hrací prístroj.
b) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o prevádzkovaných nevýherných hracích
prístrojoch. V evidencii je potrebné uviesť názov nevýherného hracieho prístroja, dátum
spustenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky, výrobné číslo a typ nevýherného
hracieho prístroja, dátum ukončenia prevádzky nevýherného hracieho prístroja.
b) Správca dane ustanovuje spôsob identifikácie za nevýherné hracie prístroje podľa
výrobného čísla a typu nevýherného hracieho prístroja.

SIEDMA ČASŤ
Daň za jadrové zariadenie
a) Správca dane ustanovuje daň za jadrové zariadenie za umiestnenie jadrového zariadenia.
b) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Dedinka v m², ktoré sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Dedinka je
18 520 000 m². Zastavané územie obce Dedinka je situované v pásme č. 3. nad 2/3
polomeru oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach.
c) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 70 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach v znení neskorších predpisov je 0,0006 eura za m2 katastrálneho územia.
d) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti. Oznámenie bude obsahovať identifikačné údaje daňovníka, vyznačenie
pásma ohrozenia jadrovým zariadením, dátum podania a podpis daňovníka.

ÔSMA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a) Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,033 € na osobu a kalendárny
deň za obdobie kalendárneho roka.
b) Správca poplatku ustanovuje hodnotu koeficientu „1“.
c) Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že sa nepretržite viac ako 90 dní v
zdaňovacom období nezdržiava a nezdržiaval na území obce Dedinka.
d) Podkladmi pre odpustenie poplatku podľa c) sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní, ktoré sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval mimo obec
Dedinka a to najmä:
- potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a doklad o úhrade poplatku v danom
zdaňovacom období v mieste prechodného pobytu,
- potvrdenie o pobyte v zahraničí,
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- pracovná zmluva na výkon práce v zahraničí a potvrdenie zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru v zahraničí,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie nápravno – výchovného ústavu o výkone väzby alebo trestu.
e) V prípade, že doklad podľa d) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad).
f) Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
g) Ak podmienka na odpustenie poplatku nie je splnená počas celého kalendárneho roka,
poplatok sa znižuje pomerne k počtu kalendárnych dní, počas ktorých je podmienka na
odpustenie poplatku splnená.

DEVIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
a) Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia obce Dedinka o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
VZN obce Dedinka č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
b) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce
Dedinka dňa 14.12.2012 uznesením číslo XII/2012
c) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Viera Belanová
starostka obce

Vyvesené dňa: 15.12.2012
Zvesené dňa:

