Obec Alekšince

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince
č. 3/2018
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu:
Schválené Obecným zastupiteľstvom Alekšince dňa:
Zverejnené po schválení (úradná tabuľa, internet) dňa:
Účinnosť nadobúda dňa:

od 16.11.2018 do 12.12.2018

, Uznesenie č.

Obec Alekšince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. 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 ustanovuje
§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné
stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Alekšince
v zdaňovacom období v roku 2018 a ďalšie zdaňovacie obdobia.
2. Obec Alekšince na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
f) daň za ubytovanie.
3. Obec Alekšince na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
drobné stavebné odpady.

a

DAŇ Z POZEMKOV
§2
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,33 % zo základu dane,
a trvalé trávne porasty
b) záhrady
0,55 % zo základu dane,
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy (pri nedoložení znaleckého
posudku, cena sa vypočíta z ceny ornej pôdy)
1,10 % zo základu dane,
e) zastavané plochy a nádvoria
0,54 % zo základu dane,
f) stavebné pozemky
0,25 % zo základu dane,
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,55 % zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB
§3
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,090 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,300 €
c/ stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,192 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,192 €
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,040 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,040 €
g) ostatné stavby
0,497 €
2. Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a) a b) tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách
zvyšuje o 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie nadzemné
podlažie.
DAŇ Z BYTOV
§4
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške
a) 0,090 € za byt
b) 0,090 € za nebytový priestor
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, verejne prístupných parkov priestorov a športovísk,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
c) pozemky užívané školou a školským zariadením.
DAŇ ZA PSA
§6
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške
3,00 € za kalendárny rok .
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§7
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za užívanie
verejného priestranstva vo výške :
a) 0,331 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj

začatý deň.
b) 0,331 € za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno
parkovacie miesto.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§8
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za
automaty vo výške :
a) 33,193 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

predajne

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§9
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie
prístroje vo výške :
a) 33,193 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 10
Sadzba dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“) na území obce Alekšince, ktorého
kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z..
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 1 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v
eurách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
6. Prevádzkovateľ je povinný správcovi dane predkladať do 15 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroka výkaz o počte prechodne ubytovaných osôb a o výške vybratej dane.
7. Vybratú daň je prevádzkovateľ povinný v lehote 15 dní po uplynutí štvrťroku odviesť na
účet správcu dane, alebo ju uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane.
8. Správca dane je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu dodržiavania týchto ustanovení v
súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
§ 11
Sadzba poplatku
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje sadzbu miestneho poplatku za
komunálne odpady vo výške 0,041 € na osobu a deň pre poplatníkov, ktorí majú na území
obce trvalý alebo prechodný pobyt alebo užívajú nehnuteľnosť, právnická osoba a podnikateľ
ktorá užíva nehnuteľnosť za účelom podnikania a za zamestnanca.

Správca dane na území obce Alekšince určuje počet smetných nádob na zber TKO podľa
miestnych podmienok nasledovne:
1ks – 120 l nádoba pre rodinný dom – domácnosť s počtom 1- 4 osôb
2ks – 120 l nádoby pre rodinný dom domácnosť s počtom 5 a viac osôb
§ 12
Miestny poplatok za drobné stavebné odpady
1. Správca dane na území celej obce Alekšince určuje sadzbu miestneho poplatku za drobné
stavebné odpady vo výške
0,078 € za kg.
§ 13
Vrátenie , zníženie , odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu odhlásenia sa
z trvalého alebo prechodného pobytu , alebo pri úmrtí do 30 dní odo dňa doručenia písomnej
žiadosti o jeho vrátenie.
2. Správca dane zníži poplatok o 15 % a to:
a) dôchodcom starobným, predčasným starobným, invalidným a občanom ZŤP a ťažko
zdravotne postihnutým,
b) všetkým členom domácnosti s počtom 6 a viac členov.
3. Správca dane na základe žiadosti zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí poplatok za
obdobie ktoré poplatník preukáže, že sa nezdržuje v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom
období:
a) z dôvodu práce v zahraničí, pobytu v inej obci, z dôvodu prechodného pobytu v inej obci,
b) študentovi, ktorý býva na internáte a ktorý navštevuje školu v zahraničí,
c) poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. dom dôchodcov, domov,
sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.
Akceptovateľnými dokladmi sú doklady, ktoré hodnoverne preukazujú nárok na odpustenie
alebo zníženie poplatku a skutočnosť, že poplatník sa zdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom
období mimo obce , potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie mestského alebo obecného
úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich meste, obci a kde zároveň uhrádza
poplatok za komunálny odpad.
SPOLOČNÉ a ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Alekšince prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Alekšince.
2. Miestne dane a poplatky obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce Prima banka Slovensko, pobočka Nitra č.0809787004/5600.
3. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Alekšince.

§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 563/2009 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa .........,
uznesením č. ........./2018 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli Obecného úradu v Alekšinciach, t. j. 1.1.2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Alekšince. č. 3/2017 zo dňa 17.12.2017 o miestnych daniach a miestom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Alekšinciach.

V Alekšinciach, dňa 16.11.2018
..............................................................
Radoslav Ťapušík
starosta Obce Alekšince

