VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE MALÁ MAČA
č. 1/2003 o vyberaní miestnych poplatkov
Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov
vydáva
všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača, ktorým sa upravuje vyberanie miestnych poplatkov na území obce
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 11/OZ-2003 dňa 24.2.2003
Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
§1
Predmet úpravy
Na území obce Malá Mača sa budú vyberať tieto miestne poplatky :
a) poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b) poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie,
c) poplatok za ubytovaciu kapacitu,
d) poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt,
e) poplatok za psa,
f) poplatok zo vstupného,
g) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
h) poplatok z reklamy,
i) poplatok za zábavné hracie prístroje,
j) poplatok za predajné automaty,
k) poplatok za užívanie miestneho rozhlasu,
Časť II.
PREDMET MIESTNEHO POPLATKU
§2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
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Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, plochy
verejnej zelene, trhovisko a parkoviská v intraviláne obce.
Poplatok za užívanie verejného priestranstva platia fyzické a právnické osoby za umiestnenie zariadenie slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného alebo reklamného zariadenia, umiestnenie skládky (štrku,
piesku, škváry vápna a pod.), umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, súvislé odstavenie nákladného automobilu, autobusu, obytných a nákladných prívesov a nepojazdných automobilov. Fyzické a právnické osoby sú povinné
pred umiestnením zariadenia požiadať obecný úrad o vydanie povolenia.
Sadzby poplatku za využívanie verejného priestranstva sú:
a) pri obchodnej činnosti slúžiacej na predaj potravín 10.-Sk za 1 m2 a deň,
b) pri obchodnej činnosti a poskytovaní služieb obyvateľstvu 5.-Sk za 1 m2 a deň,
c) za cirkusové podujatia a zverinec 3.-Sk za 1 m2 a deň,
d) za lunaparky a podobné zariadenia 10,-Sk za1 m2 a deň,
e) za umiestnenie skládky materiálu a zariadenia je poplatok vo výške 50.-Sk za 1 m2 a deň. Výnimku tvorí skládka
stavebného materiálu u stavebníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie nie staršie ako 3 roky a u ktorých nie
sú vytvorené podmienky skladovania na vlastnom pozemku, ktoré posúdi obecný úrad (mimo miestnych komunikácií a chodníkov). Poplatok za skládky a zariadenia sa počíta po uplynutí 5 kalendárnych dní skládkovania.
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súvislé odstavenie nákladného automobilu, autobusu, obytných a nákladných prívesov, ako i nepojazdných automobilov všetkého druhu je zakázané. Porušenie tohto článku je sankcionované v zmysle § 18 a 19 VZN obce č. 15
(§ 47 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a nas. § 84, 86 a 87 toho istého zákona) a pre právnickú osobu môže uložiť starosta obce 200 tis. Sk v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
g) za jednorázové obchodné, predajné a zábavné zariadenia pri príležitosti spoločenských podujatí ako sú napr. trhy,
hody atď. je poplatok 100.-Sk za 1 m2 a deň,
h) za usporiadanie tanečnej zábavy na verejnom priestranstve sa platí jednorázový poplatok 500.-Sk,
Pri jednorazových poplatkoch je žiadateľ povinný uhradiť poplatok pred zahájením predaja alebo činnosti.
Predaj poľnohospodárskych a lesných produktov na mestskom trhovisku sa riadi platným trhovým poriadkom.
Poplatník je povinný ohlásiť užívanie verejného priestranstva:
- pri prechodnom užívaní verejného priestranstva najneskôr do 1 deň pred začatím užívania,
- pri skládkach najneskôr 2 dni po začatí užívania verejného priestranstva
Súhlas na prechodné užívanie verejného priestranstva vydáva obecný úrad na základe žiadosti.
§3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
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Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie platí užívateľ bytu, ktorý užíva byt na iné účely
ako na bývanie.
Sadzba poplatku je ročne päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt.
Poplatník je povinný nahlásiť na obecný úrad plochu priestorov, na ktoré sa vzťahuje uvedený poplatok do 15 dní od
začatia činnosti a vzniku zmien pre výpočet poplatku.
§4
Poplatok za ubytovaciu kapacitu
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Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie,
alebo má k nemu právo hospodárenia.
Sadzba poplatku je 2.-Sk z rekreačného zariadenia za každé lôžko a deň od 1. mája do 30. septembra kalendárneho
roka.
Sadzba poplatku je 1.-Sk zo školiaceho zariadenia za každé lôžko a deň za kalendárny rok.
Poplatok sa neplatí za lôžka v zmysle § 4 ods. 2, písm. a – h zákona č. 544/1990 Zb. v znení zákonov č. 72/1992 Zb.,
č.317/1992 Zb., č. 44/1993 Z.z. a č. 122/1996 Z.z.
Poplatník je povinný do dní od začiatku prevádzky v rekreačnom alebo v školiacom zariadení nahlásiť počet lôžok na
finančnom oddelení obecného úradu.
§5
Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt

1
2
3
4

Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne zdržuje v mieste sústredeného cestovného ruchu za účelom rekreácie.
Sadzba poplatku je 10.-Sk za osobu a deň, pričom deň príchodu a odchodu sa do doby pobytu nezapočítavajú.
Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné
ubytovanie.
Poplatok neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a ich sprievodca,
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom
rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,
c) osoba do 18 rokov veku,
d) príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia týchto osôb a ich
deti.
§6
Poplatok za psa

Poplatok za psa:
1 sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Poplatník je povinný prihlásiť psa do 15 dní po jeho nadobudnutí na obecný
úrad a za úhradu vyzdvihnúť známku pre každého psa a zabezpečiť jeho nosenie odo dňa nadobudnutia.
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Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca na hranici
životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP /aj so sprievodcom/. Oslobodenie od spoplatnenia musí držiťeľ psa uplatniť a podmienky preukázať každoročne do 31. 1. bežného roka. V prípade, že zaniknú dôvody pre spoplatnenie, poplatník to preukáže čestným prehlásením.
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
Sadzba poplatku je ročne za jedného psa v rodinných domoch 50.-Sk a vo viacpodlažných bytových domoch 250.-Sk.
Za každého ďalšieho psa sa zvyšuje sadzba o 50%.
§7
Poplatok zo vstupného
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Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrne a zábavné akcie ako je tanečná zábava, diskotéka,
ľudová veselica, estráda, koncert a pod.
Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely.
Od tohto poplatku sú oslobodené 1x ročne základné školy, ktoré usporiadajú ples rodičov a zisk použijú na výchovné
a športové účely pre žiakov.
Poplatok sa neplatí z divadelných predstavení, koncertov vážnej hudby, umeleckých výstav a vedecko-informačných
prednášok.
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
Poplatník je povinný:
a) najneskôr 7 dní pred dňom konania akcie predložiť na OcÚ vstupenky označené sumou, dátumom konania
a pečiatkou usporiadateľa k vykonaniu ich registrácie.
b) pri usporiadanej akcii vydávať osobám, ktorí zaplatili vstupné, označené vstupenky podľa ods. a).
Sadzba poplatku je 10% z vybraného vstupného.
§8
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
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Platí sa z predaja výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov v zmysle zákona SNR č. 46/1989 Zb.
o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami a tabakových výrobkov.
Poplatok platí fyzická a právnická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, ubytovacie alebo iné pohostinské
služby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v odseku 1.
Sadzba poplatku je 10% ročne z predajnej ceny týchto výrobkov.
Poplatník je povinný denne viesť oddelene od ostatnej evidencie preukázateľnú evidenciu:
a) o nákupe tovaru – na skladových kartách, kde musí byť vyznačená predajná cena za objem (liter alebo kus). Pri
zmene ceny je potrebné vykonať precenenie na skladovej karte s vyznačením dátumu.
b) o predaji – na dennom vyúčtovaní výčapu, ktoré musí obsahovať dátum, názov tovaru, zostatok z minulého dňa,
denný príjem spolu, zostatok pri uzávierke, denný predaj, predajná cena a suma spolu.
c) pri jednorázových akciách sa nákup a predaj eviduje na tlačivách denného vyúčtovania výčapu.
Nesprávne vedená evidencia bude sankciovaná pokutou 5000.-Sk.
Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku na OcÚ do 15 dní po ukončení štvrťroka, pri jednorázových akciách do
15 dní po ukončení akcie.
§9
Poplatok z reklamy
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Poplatok z reklamy sa platí za:
a) písomné
b) obrazové
c) svetelné
d) zvukové
e) figurálne ( trojrozmerné)
propagačné oznamy umiestnené alebo uskutočnené v obci na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných
miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a v ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných
z verejných priestranstiev, na a vo vnútri hromadnej a osobnej dopravy.
Poplatok z reklamy platí fyzická a právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku 1 umiestnila, alebo ju uskutočňuje,
a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
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Sadzba z poplatku z reklamy je najviac:
a) 5% z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, ostatných prípadoch najviac 5.-Sk za
každý aj neúplný m2 plochy za deň,
b) 5% z dohodnutej za zvukovú a obrazovú reklamu,
c) 5% z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d) 15% z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu,
Obec môže vyrubiť aj jednorázový poplatok v prípadoch odseku 3, písmeno b), c) a d) formou uvedenou v odseku 3
písmeno a).
Poplatková povinnosť vzniká dňom v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo jej uskutočňovaniu a trvá až do jej
ukončenia, a to vopred za celé ohlásené a dohodnuté obdobie.
§ 10
Poplatok za zábavné hracie prístroje
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Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov na zábavné hry, do ktorých sa na začatie
a pokračovanie vkladajú mince alebo bankovky, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá prístroj umiestnila alebo prevádzkuje.
Sadzba poplatku je 10 tis. Sk ročne za jeden hrací prístroj.
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v obci.
§ 11
Poplatok za predajné automaty
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Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov ktoré po vložení príslušného množstva mincí vydávajú zákazníkovi vybraný tovar.
Poplatok platí právnická a fyzická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje.
Poplatok sa neplatí za automaty vydávajúce:
a) výlučne lístky hromadnej dopravy,
b) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
c) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazy pohlavných chorôb.
Sadzba poplatku je 1000.-Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov
tovaru a 2000.-Sk ročne za predajný automat s viac ako s 10 druhmi tovaru. Sadzba tovaru sa zvyšuje na 5-násobok,
ak skladba obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch
viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v obci.
Prevádzkovateľ je povinný automat označiť štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
§ 12
Poplatok za užívanie miestneho rozhlasu
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Poplatok sa platí za vyhlásenie:
a) predajných akcií (napr.: ambulantný predaj tovaru, potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov, poskytnutie
rôznych služieb a pod.),
b) zverejnenie rôznych oznámení (napr.: výkup dlhopisov a pod.),
c) zverejnenie blahoželaní (napr.: životné jubileá, svadby a pod.),
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyhlásenie objedná.
Sadzba poplatku v prípade
a) písm. a) a b) je 50,- Sk za jedno vyhlásenie pre žiadateľa, ktorý má v obci Malá Mača trvalý pobyt,
b) písm. a) a b) je 100,- Sk za jedno vyhlásenie pre žiadateľa, ktorý nemá v obci Malá Mača trvalý pobyt,
c) písm. c) 50,- Sk za 1 vyhlásenie a spustenie jednej skladby. Požadovanú skladbu každý objednávateľ zabezpečí
na vlastné náklady v prípade, že OcÚ Malá Mača uvedenú skladbu nevlastní,
Poplatky uvedené v bode č. 3 sa zvýšia o 100 % pri vyhlasovaní v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja
a štátnych sviatkov.
Vyhlásenie v sebe zahŕňa 2x prečítanie dohodnutého textu v slovenskom a v maďarskom jazyku. V prípade, že žiadateľ
si chce dať vyhlásiť dohodnutý text len v jednom jazyku, poplatok sa neznižuje.
Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne OcÚ Malá Mača pred vyhlásením.
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Vyhlásenie úmrtia, straty vecí, oznámenia štátneho orgánu a pod. je bezplatné.
§ 13
Splatnosť poplatkov
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Poplatky uvedené v § 1 písmeno a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j) vyrubí obec platobným výmerom so splatnosťou do 15
dní od doručenia platobného výmeru.
Vyrubené poplatky treba uhradiť poštovou poukážkou alebo príkazom k úhrade na účet Obecného úradu v Malej Mači
číslo 1684331154/0200 vo Všeobecnej úverovej banke v Galantne alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Poplatky podľa § 3 až 5 sú splatné polročne do 30. júna a 31. decembra bežného roka.
Poplatok podľa § 6 je splatný bez vyzvania vopred, najneskôr do 31.3. bežného roka.
Poplatok podľa § 7 treba zaplatiť do 7 dní od uskutočnenia akcie.
Poplatok podľa § 8 je splatný 15 dní po doručení platobného výmeru.
Poplatok podľa § 9 -11 je splatný dňom umiestnenia reklamy, hracieho alebo predajného automatu.
Poplatok podľa § 12 je splatný do pokladne OcÚ pred vyhlásením oznamu.
Časť III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
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Ak si poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť viesť predpísanú evidenciu, alebo nepodá priznanie k poplatku včas,
môže starosta obce v zmysle § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov uložiť
pokutu až do výšky 1 mil. Sk.
Ak nebudú poplatky zaplatené najneskôr v deň ich splatnosti v správnej výške, zvýši sa poplatok:
a) u poplatkov z predaja alkoholických nápojov a z tabakových výrobkov za každý deň omeškania o 0.1% z dlžnej
sumy, najviac do výšky 50%,
b) u ostatných miestnych poplatkov o 10%
Ak poplatky nebudú priznané v správnej výške, zvyšujú sa o 50%.
Zvýšený poplatok nebude vyrubený, ak bude nižší ako 100,-Sk vrátane.
§ 15
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Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.
Správca poplatkov môže za zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
Poplatníci sú povinný do 15 dní oznámiť správcovi poplatkov nové skutočnosti týkajúce sa tohto nariadenia.
Osamelá osoba vo veku nad 60 rokov platí znížený poplatok za psa 25.-Sk ročne.
sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Poplatník je povinný prihlásiť psa do 15 dní po jeho nadobudnutí na obecný
úrad a za úhradu vyzdvihnúť známku pre každého psa a zabezpečiť jeho nosenie odo dňa nadobudnutia.
Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca na hranici
životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP /aj so sprievodcom/. Oslobodenie od spoplatnenia musí držiťeľ psa uplatniť a podmienky preukázať každoročne do 31. 1. bežného roka. V prípade, že zaniknú dôvody pre spoplatnenie, poplatník to preukáže čestným prehlásením.
3/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.

4/ Sadzba poplatku je ročne za jedného psa v rodinných domoch 100.-Sk a vo viacpodlažných bytových domoch 500.-Sk.
Za každého ďalšieho psa sa zvyšuje sadzba o 50%. Osamelá osoba vo veku nad 60 rokov platí znížený poplatok za psa 50.Sk ročne.
V Malej Mači dňa 5. 2. 2003

Ing. Hontvári František
starosta obce
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