Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Pusté Sady toto

Všeobecne

záväzné

nariadenie č. 4/2016

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
na území obce Pusté Sady pre rok 2017

ÚV O D N É

USTANOVENIA
§1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní a poplatku za KO a
drobné stavebné odpady, ktoré sa vyberajú v obci Pusté Sady, jednotlivé sadzby daní a poplatku,
vznik a zánik povinnosti platenia daní a poplatku, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť pri
vzniku a zániku daňovej a poplatkovej povinnosti, splatnosť daní a poplatku, úľavy a oslobodenia
od daní a poplatku, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní a poplatku a aj ďalšie náležitosti
vyberania miestnych daní a poplatku na území obce Pusté Sady.
(2) Obec Pusté Sady vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Pusté Sady tieto
miestne dane a poplatok :
a) daň za užívanie verejného priestranstva
b) daň za psa,
c) poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

Daň za užívanie verejného priestranstva
§2
(1) Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva na
celom území obce Pusté Sady.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - napr., stôl, motor. vozidlo, plachta
b) umiestnenie zariadenia cirkusu, príp. iné atrakcie v rozsahu oplotenia a vytvorenia zábran vstupu
do týchto zariadení
c) dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore.
§3
(1) Verejným priestranstvom obce Pusté Sady pre účely tohto VZN ( § 30ods. 2 zák. SNR č.
582/2004 Zb. o miestnych daniach a poplatku za KO a drobné stavebné odpady) sú :
hlavné (štátne)a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od
priekopy po priekopu,
priestranstvá v obci a to : priestranstvo pred Obecným úradom, parkovisko pred OcÚ
- všetky verejnosti prístupné pozemky v obci Pusté Sady okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb s výnimkou pozemkov vo vlastníctve obce alebo ku ktorým majú
tieto osoby právo hospodárenia - najmä zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,
vydláždené príp. aj inak upravené plochy pre obyvateľov a pod.
(2) V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné
priestranstvo obce Pusté Sady.
§4
(1) Daň platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo v obci
Pusté Sady, na účely uvedené v §2 tohto VZN.
(2) Daň sa neplatí v nasledovných prípadoch :
a) za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia - súhlasu
Obecného úradu v Pustých Sadoch (napr. počas výstavby a pri odstraňovaní porúch zariadení a
inžinierskych sietí).
(3)Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užívania verejného priestranstva.

§5
(l) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného ver. priestranstva v m2.
§6
(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,33 є za každý aj začatý m2 užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň .
§7
(1) Splatnosť dane sa stanovuje nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Daň

za

psa

§8
Sadzba dane
Sadzba dane sa stanovuje na jedného psa a kalendárny rok v sume 2,00 eur.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§9
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb a
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je osoba podľa § 77 ods. 2 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z.
§ 10
Sadzba poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, s výnimkou množstvového zberu, ktorý sa platí 1/3 z
fakturovanej ceny za uskladnenie po danom vývoze kontajnera .
(2) Sadzba poplatku za komunálne odpady na obdobie roka 2017 je :
a) pri nehnuteľnosti – rodinnom dome, alebo byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb
prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci : koeficient (0,0274) x počet
kalendárnych dní (366), t.j. 10,00 € / osoba/ rok,
b) pri nehnuteľnostiach slúžiacich na rekreáciu a rodinnom dome určenom na víkend : koeficient
(0,0953) x počet víkendových dní (105), t.j. jednotný poplatok 10,00 € / na kalendárny rok,
c) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov :
koeficient (0,0385) x počet pracovných dní (260), t.j. 10,00 € / osoba/ rok,
d) pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
(3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,0165 € za kilogram.
Tento drobný stavebný odpad odovzdajú občania na skládku odpadov Komplex – odpadová
spoločnosť, a.s. Pusté Sady a poplatok za DSO uhradí občan na základe vážneho lístka do pokladne
Obecného úradu v Pustých Sadoch.
Cena drobného stavebného odpadu bude stanovená v súlade s cenami určenými spoločnosťou
Komplex-odpadová spoločnosť a.s. Pusté Sady pre obce.

(4) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných
dokladov : - čestné prehlásenie, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v
zahraničí, alebo neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní.
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do
30 dní od vzniku alebo zániku skutočností, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých prípadov,
kedy je podľa tohoto všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho splatná
časť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla poplatková povinnosť. Za
jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto všeobecne
záväzným nariadením nie je stanovený iný spôsob vyberania a platenia poplatkov.
(3) Poplatok vyrubí obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(4) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 12
Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov - obci Pusté Sady týmito spôsobmi:
a) v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v Pustých
Sadoch
b) šekom, ktorý dostane od obecného úradu, na účet obce Pusté Sady
c) bezhotovostným prevodom na účet obce Pusté Sady, č. účtu 7425-132/0200 prevodným
príkazom, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto všeobecne záväzného nariadenia nie je stanovené
niečo iné.
Záverečné ustanovenia
§ 13
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch
dňa 13.12.2016.
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo
dňa 10.12.2015.
(4) Toto VZN nadobúda právoplatnosť dňom 01.01.2017

V Pustých Sadoch dňa 13.12.2016

starosta obce

Príloha č. 1
Oznámenie
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku
za komunálne odpady
Poplatník
Meno a priezvisko, titul: ................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .................................................................................
.........................................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................
podľa § 77 odst. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady oznamujem Obci Pusté Sady, že som prevzal plnenie povinností
za komunálne odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti, resp. spoluvlastníkov:
( uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu )
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V ......................... dňa ..................

..........................................
podpis poplatníka

Príloha č. 2
Žiadosť na vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad

Obec Pusté Sady
925 54 Pusté Sady

Meno a priezvisko poplatníka: ...........................................................................................
Dátum narodenia:.....................................................
Adresa:.................................................................................................................................
Na základe § 14 ods. 7 – 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c a 3d VZN Obce Nemčice č. 3/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadam o vrátenie,
zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2016 z nasledovného dôvodu:

V ....................................., dňa …....................

….............................
podpis

