Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 31/2008

Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmeno
g) a d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami § 29, § 36, § 59 a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákona“)
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o dani za psa,
za užívanie verejného priestranstva a za nevýherné hracie prí
stroje a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady o podmienkach určovania a vyberania týchto
daní a miestneho poplatku na území obce Malá Mača.
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 95/OZ‐2008
zo dňa 8.12. 2008
Návrh VZN č. 31/2008 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci
od 12.11.2008 do 8.12.2008

čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači podľa § 11 ods.4 písm. g) a d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom po‐
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpi‐
sov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2009:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za nevýherné hracie prístroje
d) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
3. Základné ustanovenia o miestnych daniach a miestnom poplatku sú uvedené
v zákone č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, a to
a) daň za psa v tretej časti zákona (§ 22 až 29),
b) daň za užívanie verejného priestranstva v štvrtej časti zákona (§30 až 36),
c) daň za nevýherné hracie prístroje v siedmej časti zákona (§ 52 až 59),
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d) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v desiatej časti zákona (§ 77 až 83).

čl. II.
Daň za psa
§1
Základ dane
Základom dane je počet psov

§2
Sadzba dane
Sadzba dane za psa a kalendárny rok je 3,40 €.

§3
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie ob‐
dobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrube‐
nia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti
podľa § 26 zákona, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

čl. III.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§4
Základ dane
1. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna ko‐
munikácia, námestie, chodník, plochy verejnej zelene, trhovisko a parkoviská
v intraviláne obce.
2. Daň za užívanie verejného priestranstva platia fyzické a právnické osoby za umies‐
tnenie zariadenie slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného,
predajného alebo reklamného zariadenia, umiestnenie skládky (štrku, piesku, škvá‐
ry vápna a pod.), umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, súvislé odsta‐
venie nákladného automobilu, autobusu, obytných a nákladných prívesov
a nepojazdných automobilov. Fyzické a právnické osoby sú povinné pred umies‐
tnením zariadenia požiadať obecný úrad o vydanie povolenia.
3. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
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§5
Sadzba dane
Za užívanie verejného priestranstva sa daň určuje za:
1. pri obchodnej činnosti slúžiacej na predaj potravín, zeleniny, ovocia a ostatných to‐
varov 1,00 € za m2 a deň (30,126 Sk),
2. pri obchodnej činnosti a poskytovaní služieb obyvateľstvu 0,20 € za m2 a deň
(6,03 Sk),
3. za cirkusové podujatia, zverinec, lunaparky a podobné zariadenia 0,20 € za m2 a deň
(6,03 Sk),
4. za umiestnenie skládky materiálu a zariadenia je poplatok vo výške 2,00 € za m2
a deň (60,25 Sk). Výnimku tvorí skládka stavebného materiálu u stavebníkov, kto‐
rým bolo vydané stavebné povolenie nie staršie ako 3 roky a u ktorých nie sú vytvo‐
rené podmienky skladovania na vlastnom pozemku, ktoré posúdi obecný úrad (mi‐
mo miestnych komunikácií a chodníkov). Poplatok za skládky a zariadenia sa počíta
po uplynutí 5 kalendárnych dní skládkovania.
5. súvislé odstavenie nákladného automobilu, autobusu, obytných a nákladných príve‐
sov, ako i nepojazdných automobilov všetkého druhu je zakázané. Porušenie tohto
článku je sankcionované v zmysle § 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 6638,78 €) v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
6. za jednorázové obchodné, predajné a zábavné zariadenia pri príležitosti spoločen‐
ských podujatí ako sú napr. trhy, hody atď. je poplatok 3,5000 € za m2 a deň,
7. za usporiadanie tanečnej zábavy na verejnom priestranstve sa platí jednorázový
poplatok 17,00 €,

§6
Platenie dane
1. Daň je splatná pred začatím užívania verejného priestranstva, za skladovanie mate‐
riálu a zariadení je splatná dňom realizácie.
2. V prípadoch dočasného užívania verejného priestranstva je daňovník povinný
uhradiť daň naraz za celý dohodnutý čas.
3. V prípade prekročenia dohodnutého času splatnosť dodatočne vymeranej dane je
do 3 dní odo dňa doručenia.

§7
Oslobodenie od dane
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva poskytuje obec:
1. za kultúrne a športové akcie usporiadané bez vstupného, ktorej výťažok sa použije
na verejnoprospešné resp. charitatívne účely.
2. za skladovanie stavebného materiálu u stavebníkov, ktorým bolo vydané stavebné
povolenie nie staršie ako 3 roky a u ktorých nie sú vytvorené podmienky skladova‐
nia na vlastnom pozemku (posúdi obecný úrad na základe oznámenia stavebníkov).

čl. IV.
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Daň za nevýherné hracie prístroje
§8
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§9
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok je 70,00 €.

§ 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

§ 11
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie ob‐
dobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrube‐
nia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti
podľa § 56 zákona, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zda‐
ňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

čl. V.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 12
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 13
Poplatník
1. Poplatníkom poplatku 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 alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo zá‐
hradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, na iný účel ako na podni‐
kanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
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a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej len nehnuteľnosť).
b) Fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, po‐
zemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhra‐
du, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len ne‐
hnuteľnosť).
c) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na‐
chádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
d) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádza‐
júcu sa na území obce na účel podnikania.
2. U poplatníkov podľa ods. 1. písm. a) sa bude vychádzať z údajov evidencie obyva‐
teľstva Obecného úradu Malá Mača a z údajov evidencie katastra nehnuteľností.
3. Poplatok platí:
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 1.

§ 14
Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok

§ 15
Určenie poplatku
V obci je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu, vývoz sa uskutoční raz za 14 dní
podľa kalendára vývozu.

§ 16
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
1. 0,0318 € (1,14 Sk) pre poplatníka podľa § 13 ods. 1 písm. a), b) a c) na kalendárny
deň a osobu prihlásenú trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu,
2. 0,0603 € (1,82 Sk) pre poplatníka podľa § 13 ods. 1 písm. d) na kalendárny deň
a osobu.

§ 17
Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný jednorázovo do 31.3., alebo v dvoch rovnakých splátkach, a to najne‐
skôr do 31.3. a 31.7. kalendárneho roka na ktorý sa poplatok vyrubuje.

§ 18
Oznamovacia povinnosť
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1. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho
roka.
2. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť obecnému
úradu najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
3. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
a nahlásiť potrebné údaje obecnému úradu.

§ 19
Zníženie a odpustenie poplatku
Poplatok obec na základe žiadosti:
1. zníži o 50 % poplatníkovi, ktorý v určenom období minimálne 6 po sebe nasledujú‐
cich mesiacov sa zdržiava v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady, preu‐
kazujúce nárok na zníženie (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, doklad
o návšteve školy a pod.)
2. zníži o 50 % študentom, ktorí navštevujú školu mimo obce s výnimkou denne do‐
chádzajúcich študentov. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve ško‐
ly, ubytovací preukaz, potvrdenie o platbe za ubytovanie, potvrdenie o prechodnom
bydlisku.
3. zníži o 25 % vojakom základnej vojenskej služby. K žiadosti je potrebné doložiť po‐
tvrdenie nástupu na ZVS od príslušného útvaru.
4. zníži poplatok o 50 % rodine so štyrmi a viac neplnoletými deťmi.
5. zníži poplatok na 6,60 € osamelým občanom vo veku 70 a viac rokov.
6. zníži o pomernú časť alebo odpustí poplatníkovi, ktorý má v obci trvalý pobyt, av‐
šak časť roka sa zdržiava mimo územia obce a preukáže sa zaplatením poplatku
v mieste, kde sa zdržiava.

čl. VI.
Spoločné ustanovenia
§ 20
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku na území obce vykonáva Obec Malá
Mača.
2. V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa záko‐
na č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení neskorších predpisov.

čl. VII.
Záverečné ustanovenia
§ 21
1. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší:
a) Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 25/2007 o dani za psa, za
užívanie verejného priestranstva a za nevýherné hracie prístroje
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa‐
dy o podmienkach určovania a vyberania týchto daní a miestneho poplatku
na území obce, odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uzne‐
sením č. 143/OZ‐2004 zo dňa: 13.12.2004.
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b) Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 16/2004 o dani za pre‐
dajné automaty a o podmienkach určovania a vyberania tejto dane na území
obce, odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č.
152/OZ‐2005 zo dňa: 14.2.2005.

Ing. František Hontvári, starosta obce
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