Obec Čajkov

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE ČAJKOV
č. 2/2013
O MIESTNYCH DANIACH A O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY

Obec Čajkov 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, § 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
novuje
PRVÁ ČASŤ
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Čajkove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov u k l a d á s účinnosťou od 1. januára 2014
a)
b)
c)
d)
e)

daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za nevýherné hracie prístroje,
daň za jadrové zariadenie,
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Čajkov v zdaňovacom období roku 2014.
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DAŇ ZA PSA
§ 2
Sadzba dane
1. Správca dane ustanovuje na území obce Čajkov sadzbu dane za psa 4,-- eurá za
každého psa za kalendárny rok.
§3
Splnomocňovacie ustanovenie
1. Správca dane ustanovuje, ak ide o psa so špeciálnych výcvikom, ktorá aktívne
vykonáva záchranárske práce, sprevádza nevidomé osoby alebo vykonáva práca
pre Políciu SR, môže byť na požiadanie držiteľa psa od dane oslobodený na
základe príslušného potvrdenia.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§4
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie a sú verejne prístupné, a to najmä cesty, ulice, chodníky,
námestia, mosty, mostíky, prechody, podchody, parkoviská, verejné športoviská,
plochy verejnej zelene (napr. parky, trávniky) a plochy detských ihrísk, okrem
tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,
f) umiestnenie vraku motorového vozidla bez evidenčného čísla.
§5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje za užívanie verejného priestranstva na území obce Čajkov
za každý začatý m2 a každý začatý deň sadzbu:
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a) 0,17 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb: prenosné stánky, motorové vozidlá,
b) 0,17 €/m2/deň za umiestnenie stavebného zariadenia,
c) 0,13 € /m2 /deň za umiestnenie predajného zariadenia,
d) 0,07 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a
iných atrakcií,
e) 0,07 €/m2/deň za umiestnenie skládky bez stavebného povolenia,
f) 0,33 €/m2/deň za umiestnenie vraku motorového vozidla bez evidenčného
čísla.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje na území obce Čajkov sadzbu dane 50,-- eur za jeden
nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

§7
Rozsah a spôsob vedenia evidencie
1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom
mieste štítkom, kde musí byť uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno
prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia
prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventúrny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov prevádzkovaných v obci Čajkov.

D A Ň ZA J A D R O V É Z A R I A D E N I A
§8
Predmet dane
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha
štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len
"jadrové zariadenie"), a to aj po časť kalendárneho roka.

4

§9
Daňovník
1. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do
prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej
energie.
§ 10
Základ dane
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru
Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v
priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.
§ 11
Sadzba dane
1. Zastavané územie obce Čajkov je v 2. pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru
oblasti ohrozenia.
2. Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3
polomeru ...................... 0,0013 eura za m2
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového
zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v
jadrovom zariadení.
§ 13
Oznamovacia povinnosť
1. 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.
§ 14
Vyrubenie dane a platenie dane
1. Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.

5

2. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 69 zákona č. 582/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov a sadzby dane podľa § 70 zákona č. 582/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov.
3. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
DRUHÁ ČASŤ
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 15
Poplatok
1. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s
výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu
zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec (ďalej len "platiteľ").
2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

§ 16
Sadzba poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje na území obce Čajkov sadzbu poplatku 13,-- € na 1
osobu za kalendárny rok, t. j. 0,036 € na 1 osobu na jeden kalendárny deň.
2. Správca poplatku určuje sadzbu poplatku za spracovanie drobného stavebného
odpadu vo výške 2,-- € za 1 tonu.
§ 17
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Správca poplatku určuje platenie poplatku nasledovne:
a) 50 % poplatku do 31. januára,
b) 50 % poplatku do 31. júla.
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§ 18
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník na základe podkladov
obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo minimálne po dobu 90 po
sebe nasledujúcich dní zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
2. Spôsob preukázania:
a) potvrdenie o pobyte na území iného štátu,
b) potvrdenie od zamestnávateľa, agentúry, pracovné zmluvy, doklad o
pobyte, potvrdenie o štúdiu a iné. Poplatník, ktorý bude požadovať
odpustenie podľa bodu 1, je povinný podať písomne na Obec Čajkov
žiadosť o odpustenie, spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú odpustenie
poplatku na kalendárny rok a to vždy do 1. mesiaca odkedy mu
vznikla poplatková povinnosť, najneskôr do 31. 10. roka, na ktorý sa
poplatok vyrubuje. Na neskoršie podanie žiadosti obec neprihliada.
3. Obec zníži sadzbu poplatku za komunálny odpad rodine, ktorá má viac ako 5
detí do veku sústavnej prípravy na budúce povolanie, t. j. poplatok uhradí za
4 deti a rodičov.
§ 19
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2013 č.
2/2012 zo dňa 13. 12. 2012.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Čajkov sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach a o poplatku na rok 2014 uznieslo dňa 13. 12.
2013 uznesením č. 53/b/2013 .
§ 20
Účinnosť
1.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

VZN č. 2/2013 vyvesené dňa: 16. 12. 2013
VZN č. 2/2013 zvesené dňa: 31. 12. 2013
Emília N i c h t o v á v. r.
starostka obce

