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obecVýborná,obecnézastupitel'stvovoVýbornejvzmysle$4ods'3písm.c),s6a$11ods'4
písm. d), e)a g) zákona č' 369/1990 Zb' o obecnom zriadenív zneníneskcrších zmien a doplnkov
a v súlade s ustanoveniami $ 4,s 22,s 30' s 37, s 44, s 52, s 77 a súvisiacich ustanovení a $ 98

zákona č'' 58212004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.lnálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Výborná ć.4t2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci
Gast'1.
Všeobecné ustanovenia

s1

Úvodné ustanovenie
Základné náleŽitosti o miestnych daniach sú ustanovené vzákone č'. 58212004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné cdpady v znení neskorších
zmien a doplnkov.

s2

1.
a)
b)

c)

Základné ustanovenie
obec Výborná ako správca dane (d'alej len ,,správca dane''i ukladá s účinnost'ouod
01 .01 .2020 tieto miestne dane:
daň z nehnutel'nosti
daň za psa
daň za uŽívanie verejného priestranstva

2.

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náleŽitostí miestnych daní
v zmysle príslušnýchustanovení zákona č. 58212004 Z.z..

3'

Zdaňovacím obdobím miestnych daníje kalendárny rok

s3

Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
1. Určenie náleŽitosti miestnej daniz nehnutel'ností, ktorá zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb

2'

Určenie miestnej dane za psa podl'a splnomocňovacieho ustanovenia $ 29 zákona č.
58212004 Z'z. sp.ávcom dane.

3. Urtenie

náleŽitosti miestnej

dane za uŽívanie verejného priestranstva

splnomocňovacieho ustanovenia $ 36 zákona

4

č,. 58212004

Z'z. sprävcom dane.

podl'a

Určenie náleŽitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

podl'a splnomocňovacieho ustanovenia $ 83 zákona ě'. 58212004

Cast'll.

Daň z pozemkov

Zz''

ľoonotfplzemkov

Správca dane ustanovuje na uzem'l obce Výborná hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu
dane z pozemkov násobívýmera pozemku v m2 za
a) 0,2200 EUR / m2 - orná pôda
b) 0'0451 EUR / m2 - trvalé trávne porasty
c) 1'8500 EUR/m2 -záhrady, zastavané plochya nádvoria, ostatné plochy
d) 0,0640 EUR / m2 - lesné pozemky, na ktorých sri hospodárske esy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospocársky vyuŽívané vodné plochy
e) 18'5800 EUR / m2 _ stavebné pozemky.
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1'
a)
b)

c)

d)
e)

Sadzba dane
Správca dane urČuje pre pozemky na územíobce Výborná, okrem sadzby určenej podl'a ods.
2) tohto paragrafu ročnúsadzbu dane z pozemkov nasledovne:
orná pÔda, chmel'nĺce, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,00 o/o
záhrady 0,30 %

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
vyuŽívané vodné plochy 1,00 o/o
stavebné pozemky 0,30 %.

Daň zo stavieb

s6

1'
a)

Sadzba dane
Správca dane urÖuje ročnúsadzbu dane zo stavieb za kaŽdý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
0''100 EUR za stavby na bývanie adrobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnri
stavbu

b) 0,100 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre

c)

d)
e)
0
g)

2'

vodné

hospodárstvo, stavby vyuŽívanéna skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,150 EUR za stavby rekreaÖných azáhradkárskych chát adomčekov na individuálnu
rekreáciu
0'200 EUR za samostatne stojace garáże a samostatné stavby h"omadných garáŽ|a stavby
určenéalebo pouŽívanéna tieto účelypostavené mimo bytových domov
0,200 EUR za priemyselné stavby, stavby slúŽiace energetike, stavby slúŽiace stavebníctvu,
stavby vyuŽívanéna skladovanie vlastnej produkcĺe vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,500 EUR

za

stavby na ostatné podnikanie

a

na

zárobkcvú Činnost', skladovanie

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou Činnost'ou
0'200 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) aŽ f).

Správca dane určuje priviacpodlaŽných stavbách pre všetkydruhystavieb príplatok zakażdé
d'alšie podlaŽie vo výŠke0,050 EUR za kaŽdý aj zaöatý m2 okrem prvého nadzemného
podlaŽia

čast'IlI

$ 7 Daň za psa
Úvodné ustanovenie
Základné náleŽitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v $ 22 aż 29 zákona ö,. 5B2ĺ2OO4 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov.
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Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasedovne: 3,5o EUR za psa
chovaného na územíobce.

se

Oslobodenie od dane
oslobodenie od dane musí daňovník preukázat' do 31.01' nasledujúceho kalendárneho roka

čast' lV.

$ 10 Daň za užÍvanieverejného priestranstva
Úvodné ustanovenie

Základné náleŽitosti o miestnej daniza uŽívanie verejného priestranstva sú ustanovené v s 30 aŽ 36
zákona č. 58212004 Z'z' o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

s11

Vymedzenie pľedmetu dane
1. Predmetom dane za užívanieverejného priestranstva je osobitné uŽívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účelytohto VZN sú verejnosti prístupnépozemky vo vlastníctve obce,
a to:

a)
b)
c)

Miestne komunikácie v celej svojej dĺŽke a v šírkeod krajnice po krajnicu
Chodníky
Neknihované parcely v intraviláne obce

3. osobitným spôsobom uŽívania verejného priestranstva sa rozumie

a)
b

c

d

Umiestnenie zariadenia slúŽiaceho na poskytovanie sluŽieb
Um iestnenie stavebného zariadenia
Um iestnenie predajného zariadenia
Umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku iných atrakcií

Umiestnenie skládky

e

s12

I

Sadzby dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za użívanie verejného priestranstva zakaŽdý
ajzać,atý m2osobitne uŽívaného verejného priestranstvaakaždý ajzalatý deň nasledovne:
a
a

Sadzbu dane za uŽívanie verejného priestranstva je 0.20 € za každý aj začatý m2 osobitne
uŽívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň'
Za dočasnéparkovanĺe motorového vozidla je sadzba 0.10 € za każd,3 a1 zać,atl hodinu
a jedno parkovacie miesto.

sĺ3

1'
2.

NáleŽitosti oznamovacej povinnosti
Daňovník je povinný oznámit'svoj zámer osobitného uŽívania verejneho priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
V oznámení daňovnĺk uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - úČel,miesto, obdobie a vel'kost' záberu uŽívania
verej ného priestranstva.

sí4

Oslobodenie od dane
od dane za użívanieverejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré uŽívajú

verejné priestranstvo na:

a) akcie, z ktorých je výt'aŽok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospeŠné

účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podiel'a obec
d) úÖely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určenéhora poskytovanie sluŽieb, ak
sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudalné rozhodnutie
e) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom
opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na územíobce

Cast'V.

Miestny popIatok za komunálne odpady
Úvodné ustanovenie
Základné náleŽitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v $ 77 aż 83 zákona č' 58212004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

sí5

1.
2'

Sadzby poplatku
obec Výborná stanovuje sadzbu poplatku 0,074a EUR za osobu a kalendárny deň t.j. 27,oo EUR
za osobu a rok.
obec Výborná stanovuje sadzbu poplatku 0,078 EUR za kilogram drocných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín.

1'

Postup obce pri vyrubení poplatku a sp!atnost'popIatku
obec vzmysle $ 81 zákona č' 58212004 Z'z' vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným
výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa

2'

obec môŽe určit' platenie poplatku

sí6

3.

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok'
Za drobný stavebný odpad obec vyberie poplatok v hotovosti priamo do pokladne obce bez
vydania rozhodnutia. Poplatok sa platí za mnoŽstvo skutočne odobratého drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v obci na základe potvrdenia - vid'
príloha č. 1 tohto nariadenia.
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1

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je moŽné uhradit' na základe identifikačných Údajov, ktoré obdrŽí platitel' v písomnej
forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účetsprávcu poplatku v peňaŽnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu vo Výbornej.

s'r8

1'
2.

Vrátenie poplatku
obec vráti poplatok alebo jeho pomernú čast' poplatníkovi na základe písomnej Žiadosti, ak mu
zanikla povinnost' platit' poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáże splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti'
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) musí zaniknút'dÔvod spoplatnenia (napr.: zruŠenietrvalého resp. rrechodného pobytu, zánik
práva uŽívania nehnutel'ností a pod.).

s1e

Odpustenie poplatku
obec na základe Žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane
preukáŽe na základe podkladov,

a)
b)

2'

Že sa dlhodobo zdrżiava alebo zdrŽiaval v zahraničí
Že sa dlhodobo zdrŽiava v mĺeste prechodného pobytu
c) Že neuŽíva nehnutel'nost', ktorú je oprávnený uŻívat'
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú:

a)

b)

c)

Potvrdenie zamestnávatel'a na príslušnýkalendárny ro<, alebo štátneho orgánu
v mĺeste pobytu v zahraničĺ'prípadne čestnéprehlásenie z miesta pobytu v zahraničí.
Poplatník doloŽí aj preklad do slovenského jazyka
Potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci, alebo meste, resp. iný doklad ktorým je
moŽné jednoznaČne zdokladovat' prechodný pobyt v inej obci, meste. Pri pobyte
v rámci SR je potrebné predloŽit' aj potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny
odpad v mieste prechodného bydliska
Čestnéprehlásenie, Že neuŻíva nehnutel'nost', ktorú je oprávnený uŽívat' viac ako 90
dní v zdaňovacom období'

3. obec zníŽi sadzbu poplatku

o 50 % osobám, ktoré sú staršie ako B0 rokov. Pre posúdenie veku
poplatníka je rozhodujúci stav k 'l.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmenl veku poÖas
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

4. Lehota na uplatnenie odpustenia poplatku sa stanovuje do
roka.

31.01

. nasledujÚceho kalendárneho

s20

Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zruŠujeVŠeobecne záväzné nariadenie obce Výborná číslo1l2o19 zo dňa 12.12'2019

s2í

Záverečné ustanovenie
obecné zastupitel'stvo vo Výbornej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
09.12.2020 uznesením t. 3912020 a toto VZN nadobúda účinnost'dňom 01 01'2021.

lng. Viera Strelová

starostka obce

Pĺílohač. 1 VZN č,,412020

Potvľdenĺe o
množstve odobratého dľobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
na určenom odbernom mĺeste v obci Výboľná
(zo stavieb, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnejobce a
nevyŽaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie ($55 a $56 zakona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon))

Meno

a

priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:.

Dátum narodenia:

Netto (kg):

V

dňa

podpis zodpovednej osoby
poverenej odoberaním DSo

podpis poplatník

Dňa

..........

zaplateĺév hotovosti

podpis pokladníka obce

..

eur

