Obec Kamienka v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, §81, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103
ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e :

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

č. 1/2012 zo dňa 14.12.2012
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na katastrálnom území obce Kamienka.

VZN schválené uznesením č. 8 OZ obce Kamienka dňa : 14.12.2012
VZN vyvesené na obecnej tabuli v obci Kamienka dňa : 14.12.2012
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Kamienka dňa :

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2013

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre
katastrálne územie obce Kamienka.
2. Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec sú:
a. daň z nehnuteľností
b. daň za psa
c. daň za užívanie verejného priestranstva
3. Poplatok, ktorý ukladá obec je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok1
DAŇ Z POZEMKOV
1. Daňovníkmi dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom dane sú pozemky v katastrálnom území obce Kamienka v členení podľa §
6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.
3. Hodnota pozemkov je určená v prílohe č. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ročná sadzba dane z pozemkov je
nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
(sadzba 0,40 %)
b) záhrady, (sadzba 0,40 %)
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy; (sadzba 0,40 %)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané plochy (hodnota 0,11/m2; sadzba 1 %)
e) stavebné pozemky; (sadzba 0,30 %)
4. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku podľa ods. 2 vynásobená skutočnou
výmerou v m2.

Článok2
DAŇ ZO STAVIEB
1. Daňovníka dane zo stavieb určuje § 9 a predmetom dane v katastrálnom území obce
Kamienka sú stavby v členení podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatkoch.
2. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby
3. Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý i začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,05 € drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,05 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,199 € a samostatné stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
d) 0,4 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
e) 0,10 € za ostatné stavby
4. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 3 sa určuje príplatok pri viacpodlažných stavbách
vo výške 0,030 € za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
5. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby podľa ods.1 a 2 daň
sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť
dane sadzbou určenou pre príslušný účel využitia stavby podľa ods. 1 a 2 a daň sa
vypočíta ako súčet pomerných častí dane, pomerné časti základu dane sa zistia podľa
pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia podľa
ods. 1 a 2 k celkovej podlahovej ploche stavby.

Článok5
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Daňové priznanie je povinný podať do 31. januára iba ten daňovník, ktorému vznikne
nanovo daňová povinnosť,
2. Ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu kalendárneho roka, daňovník
je povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dni

3. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
4. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2. Vlastníkovi alebo držiteľovi psa vzniká daňová povinnosť 1. dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká 1.
dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
3. Sadzba dane je 4,- € za jedného psa a kalendárny rok.
4. Daň za psa správca dane vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho
obdobia.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné
parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,0033€/aj každý začatý m2 a za
osobitne využívanie verejného priestranstva na spoločenské podujatia je 20 €, za každý aj
začatý deň.
4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva.
5. Na základe povolenia sa daň vyrubí rozhodnutím.
6. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
POPLATOK
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce.
2. Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať rodinný dom prípadne inú nehnuteľnosť evidovanú
v katastri nehnuteľnosti, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako je podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce
na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na
účel podnikania

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 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. To neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2.
5. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. Ak je
nehnuteľnosť, v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo
správca určený vlastníkmi.
6. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak žije v spoločnej
domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie
povinnosti na seba prevziať jeden z nich.
7. Platiteľ poplatku je povinný nahlásiť všetky identifikačné údaje ako i údaje rozhodujúce
pre správne určenie výšky poplatku, najneskôr do 30 dní odo dňa keď nastane takáto
skutočnosť.
8. Sadzba poplatku pre fyzické osoby je: 0,02055 € na osobu a kalendárny deň. t.j. 7,50 € na
osobu/rok.
9. O zníženie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:
a) Samostatne bývajúci starobný dôchodca, ktorý je vlastníkom domu 3,5 € / na osobu,
na kalendárny rok
b) Dlhodobo pracujúci a zdržiavajúci sa v zahraničí 3,5 €/ na rok ( Preukáže sa
potvrdením od zamestnávateľa

c) Poplatníkovi, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom
ubytovanie 3,5€/ na osobu, na kalendárny rok (Preukáže sa potvrdením o návšteve
školy)
d) Viacpočetná rodina bývajúca v jednom obytnom dome platí poplatky v plnej sadzbe
len za štyroch členov rodiny. Za každého ďalšieho člena rodiny (bývajúceho) platí
vlastník obytného domu poplatky vo výške 50 % stanovenej sadzby.
10. O odpustenie poplatku možno žiadať v prípade poplatníka, ktorý sa viac ako 90 dní
zdržiava v zahraničí (čestné prehlásenie príbuzných)
11. Pre fyzické osoby-podnikateľ a právnické osoby je určený množstvový zber
predstavujúci 0,01 € / 1 l komunálneho odpadu, zaokrúhlený na euro centy nado (1,16 €
za vývoz jednej kuka nádoby)
12. Poplatok podľa ods. 5, 6 a 8 sa vyrubí rozhodnutím. Poplatok je splatný do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
13. Potvrdenie k poplatku podľa ods. 9 a 10 je poplatník povinný predložiť platiteľovi
poplatku alebo na obecný úrad najneskôr do 31.01. zdaňovacieho obdobia.

PIATA ČASŤ
VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom
nariadení.
2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,
že sa v rozhodujúcom období neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
2. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím
ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť ( s uvedením prideleného variabilného
symbolu):
a) v pokladni OcÚ Kamienka
b) bezhotovostným prevodom na účet 4238570001/5600
c) poštovou poukážkou typu U
d) variabilný symbol (číslo rozhodnutia)

2. Povinnosť oznámiť vznik poplatkovej povinnosti v lehote 30 od vzniku a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 od zániku poplatkovej povinnosti.
3. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec KAMIENKA číslo
1/2011.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Kamienka nadobúda účinnosť
dňom 01.01.2013
V Kamienke dňa: 14.12.2012
................................
Ing. Benjamín Bláha
starosta obce

