Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Vrbov podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obce VRBOV
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „poplatok“),
b) určuje sadzby daní a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka
a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
Čl. 2
Druhy miestnych daní
1. Obec Vrbov ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec Vrbov ukladá na svojom území poplatok .
DRUHÁ ČASŤ
Čl. 3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).
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DAŇ Z POZEMKOV
Čl. 4
Hodnota pozemku
1. Ak daňovník pri pozemku uvedenom v čl. 4 ods. 2 písm. d) tohto VZN nepreukáže hodnotu pozemku
znaleckým posudkom, obec použije hodnotu pozemku 2,- €.
Sadzba dane
2. V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. obec Vrbov určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov , pre
jednotlivé druhy pozemkov v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky 0,50%
b) záhrady 0,40%
c) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 0,40%
d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 2%
e) zastavané plochy a nádvoria 0,40%
f) stavebné pozemky 0,40 %
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,40%
3. V zmysle § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku, obec Vrbov zvyšuje v časti obce „
Šípkový vrch „ ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 písm. a) orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté pozemky, tohto všeobecne záväzného nariadenia, na 2%.
4. Časť obce Šípkový vrch tvoria parcelné čísla. 4007/3,4,7-33, v zmysle geometrického plánu
č. 75/2000.
DAŇ ZO STAVIEB
Čl. 5
Sadzba dane
1. V zmysle §12 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje ročnú sadzbu dane zo
stavieb v celej obci pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,07 € za
každý aj začatý m 2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 0,10 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,25 € za
každý aj začatý m 2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,25 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu 0,7 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,70 €,
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,25 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2. V zmysle §12 ods. 3 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje príplatok 0,07 € za
každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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DAŇ Z BYTOV
Čl. 6
Sadzba dane
1. V zmysle §16 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje ročnú sadzbu dane
z bytov v celej obci u:
a) bytov 0,07 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b) nebytových priestorov 0,07 € za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Čl. 7
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Čl. 8
Sadzba dane
1. V zmysle § 25 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje sadzbu dane
psa a kalendárny rok 5 €.

za jedného

2. Správca dane v zmysle § 29 zákona o miestnych daniach a poplatku znižuje o 50% sadzbu dane
uvedenú v odseku 1. za psa, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo občan
starší ako 70 rokov.
Čl. 9
Vznik a zánik daňovej povinnosti dane za psa
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane.
2. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom pes prestal byť
predmetom dane.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 10
Sadzba dane
V zmysle § 47 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje sadzbu dane za predajné
automaty:
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a) 34,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
b) 67,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
Čl. 11
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou na účet obce
c) bezhotovostným prevodom na účet obce.
Čl. 12
Vedenie evidencie
1. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných
automatoch. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu
obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných predajných automatoch musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
f) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
g) miesto umiestnenia predajného automatu.
2.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 13
Sadzba dane
V zmysle § 55 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje Obec určuje sadzbu dane za
nevýherné hracie prístroje:
a) 67,- € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 34,- € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok
c) 34,- € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok
d) 34,- € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok
e) 34,- € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok

Čl. 14
Vedenie evidencie

1. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému
úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
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vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov musí
obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
2. Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.
Čl. 15
Platenie dane

1. Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou na účet obce,
c) bezhotovostným prevodom na účet obce.

Čl. 16
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA
PREDAJNÉ AUTOMATY A DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1.
Správca dane ustanovuje, že v zmysle § 99e ods. 9) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy
3.- € nebude vyrubovať.
2. Platby daní uvedených v čl. 2 ods.1 písm. a), b), e), f,) tohto VZN, je potrebné označiť variabilným
symbolom uvedeným v rozhodnutí.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 17
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1. Verejnými priestranstvami v obci sú:
 priestranstvo na námestí obce
 park
 odstavná plocha medzi areálom termálneho kúpaliska a futbalovým ihriskom,
 odstavná plocha medzi rodinnými domami č. 214, 217 a štátnou cestou II/536,
 priestranstvo medzi futbalovým ihriskom a potokom,
 všetky pozemky vo vlastníctve obce ležiace v areáli autocampingu,
 všetky miestne komunikácie a chodníky v obci, i verejné priestranstvá susediace s pozemkami
fyzických osôb,
 priestranstvo okolo hotela Flipper,
 priestranstvo pred hasičskou zbrojnicou.
2. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia i predajného
zariadenia so sortimentom drobného tovaru, hračiek, ozdôb, suvenírov, cukroviniek a cukrovej
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vaty na priestranstve na námestí obce, odstavná plocha medzi areálom termálneho kúpaliska
a futbalovým ihriskom,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky tuhých palív, skládky starého,
nepotrebného materiálu a odpadu /napr. maštaľný hnoj/ na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je
najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku slúžiacom ako odstavná
plocha medzi areálom termálneho kúpaliska a futbalovým ihriskom, priestranstvo medzi
futbalovým ihriskom a potokom i priestranstvo medzi materskou školou a štátnou cestou
III/06722
d) trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska na pozemku – priestranstvo na námestí
obce, odstavná plocha medzi areálom termálneho kúpaliska a futbalovým ihriskom, odstavná
plocha medzi rodinnými domami č. 214, 217 a štátnou cestou II/536, i priestranstvá susediace
s pozemkami fyzických osôb vo vlastníctve obce.
3. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného užívania verejného
priestranstva v zmysle ods. 2 tohto článku, v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného
priestranstva najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva.
Čl. 18
Sadzba dane
1. V zmysle § 33 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje sadzbu dane za osobitné
užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,17 € za
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b) za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu dlhšiu ako 3 dni 0,10 € za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
c) za umiestnenie predajného zariadenia so sortimentom drobného tovaru, hračiek, ozdôb,
suvenírov, cukroviniek a cukrovej vaty 1,66 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
d) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,17 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Poplatok neplatí stavebník, ktorému obecný úrad na základe písomnej žiadosti a doloženého
stavebného povolenia resp. ohlásenia drobnej stavby, vydá súhlas na skládkovanie na dobu
určitú počas výstavby, opravy alebo rekonštrukcie.
e) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,17 € za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
f) za umiestnenie skládky starého, nepotrebného materiálu a odpadu /napr. maštaľný hnoj/ 0,34 €
za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
g) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,17 € za každý aj začatý m2 a každý
aj začatý deň.
Čl. 19
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce.
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SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 20
Sadzba dane
V zmysle § 40 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje sadzbu dane za ubytovanie
vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie.
Čl. 21
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej
osoby v ubytovacom zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti obecnému úradu obce
do 10 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Tlačivo je pre platiteľa
dane k dispozícii na obecnom úrade obce. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa
predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
3. Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných Povinnosťou platiteľa je predložiť
ubytovaných obecnému úradu , do 10 dní od vzniku daňovej povinnosti, na zaevidovanie.

knihu

4. Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo na obecný úrad
obce v lehote stanovenej vo výzve.
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne
ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:

číslo potvrdenia,

dátum vydania potvrdenia,

kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,

komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,

počet prenocovaní,

výška zaplatenej dane,

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od
vystavenia potvrdenia.
Čl. 22
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie
(kópiu) a originál si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis účtu
z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu.
2. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce.
3. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to do 10. dňa po
uplynutí štvrťroka a súčasne predloží hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb.
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ÔSMA ČASŤ
POPLATOK
Čl. 23
Sadzba poplatku
1. V zmysle § 83 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vrbov určuje sadzbu poplatku takto:
a) 0,04 € za osobu a kalendárny deň
b) 0,03 € za 1 l komunálnych odpadov
2. Obec určuje koeficient pre určenie produkcie komunálnych odpadov:
hodnota koeficientu = 1
Čl. 24
Spôsoby zaplatenia poplatku
Poplatník môže platiť a odvádzať poplatok v hotovosti priamo do pokladne obce, alebo bezhotovostným
prevodom na účet obce, platbu je potrebné označiť variabilným symbolom uvedenom v rozhodnutí.
Čl. 25
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1.

Poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia Obec na
základe žiadosti vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť.

Podklady na preukázanie splnenia podmienok pre vrátenie poplatku alebo jej pomernej
poplatníka, ktorému zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia:

časti pre

 pri ukončení trvalého pobytu(TP) alebo prechodného pobytu (PP) v obci Vrbov - potvrdenie o TP
alebo PP v inej obci,
 pri zániku práva užívať nehnuteľnosť v obci Vrbov – Rozhodnutie o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 pri ukončení nájomnej zmluvy na oprávnenie užívať nehnuteľnosť – nájomná zmluva s dátumom
ukončenia, alebo potvrdenie prenajímateľa o ukončení nájmu, alebo čestné prehlásenie
 pri ukončení podnikateľskej činnosti - oznámenie o ukončení podnikania doložené potvrdením
obvodného úradu, odbor živnostenského podnikania o ukončení podnikania
2.

Obec odpustí poplatok podľa § 82 od.2 zákona o miestnych daniach a poplatku, poplatníkovi za
obdobie , v ktorom preukáže že:
 v určenom období je študentom a je ubytovaný na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti dokladom je potvrdenie o návšteve školy, ktoré je platné k 1.1. bežného roka alebo potvrdenie
o ubytovaní v mieste štúdia, ak je miesto štúdia vzdialené od obce Vrbov menej ako 50 km.
K týmto potvrdeniam je potrebné doložiť aj čestné prehlásenie o počte dní, v ktorých sa poplatník
nebude zdržiavať na území obce.
 sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí. - dokladom pre odpustenie je potvrdenie zamestnávateľa alebo
doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt v zahraničí. Ak ide o potvrdenie
v cudzom jazyku musí byť preložené do slovenského jazyka alebo doložené čestným vyhlásením.
K potvrdeniu je potrebné doložiť aj čestné prehlásenie o počte dní, v ktorých sa poplatník bude
zdržiavať v zahraničí.
 sa v určenom období zdržiava mimo Obce Vrbov, dokladom pre odpustenie je:
- potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a súčasne potvrdenie o zaplatení poplatku za
komunálne odpady v mieste prechodného bydliska,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
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Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbov o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2011.
Čl. 34
Účinnosť a dostupnosť VZN
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol na úradnej tabuli
vyvesený dňa: 08. 11. 2012
zvesený dňa: 03. 12. 2012
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. 01. 2013
Schválené OZ dňa 03. 12. 2012
Číslo uznesenia : 93/2012
Vyvesené na úradnej tabuli dňa :
Právoplatnosť :
Nariadenie je prístupné na obecnom úrade a na internetovej stránke obce.

Ing. Jozef Kovalčík, v.r.
starosta obce Vrbov
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