Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide na základe § 6, ods.1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Veľká Ida toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2015
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Veľká Ida
I. ČASŤ
§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 Veľká Ida.
(2) Obec Veľká Ida na svojom území ukladá 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,
(3) Obec Veľká Ida na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
II. ČASŤ
Miestne dane
§2
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“).

§3
Daň z pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Veľká Ida hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
Ornú pôdu vo výške .......................................................................................... 0,4182 €/m2
Trvalé trávnaté porasty vo výške ...................................................................... 0,0690 €/m2
Záhrady vo výške .............................................................................................. 1,8500 €/m2
Zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške .................................... 1,8588 €/m2
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške .............................. 0,0568 €/m2
Stavebné pozemky .......................................................................................... 18,5800 €/m2

(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Správca dane pre všetky pozemky na území obce Veľká Ida určuje ročnú sadzbu dane z
pozemkov vo výške:
a)
b)
c)
d)
e)

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty ... 0,3% zo základu dane
Záhrady ................................................................................................. 0,3% zo základu dane
Zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy .................................... 0,3% zo základu dane
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ................................ 0,5% zo základu dane
Stavebné pozemky ................................................................................ 0,25% zo základu dane
§4
Daň zo stavieb
(1) Správca dane pre všetky stavby na území obce Veľká Ida, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:

a/ stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu ..... 0,1 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb pre vlastnú administratívu............................................................ 0,1 €
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu ......... 0,166 €
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov ............................................... 0,166 €
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na
skladovanie a administratívu ................................................................................................ 0,331 €
f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu ..... 0,994 €
g/ ostatné stavby ................................................................................................................... 0,166 €
(2) Pri viacpodlažných stavbách podľa odseku 4písm a) a b) správca dane určuje príplatok za
podlažie vo výške 0,033 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
§5
Daň z bytov
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,1 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového
priestoru.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Podľa miestnych podmienok v obci Veľká Ida sa od dane z nehnuteľností oslobodzujú:
a) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve štátom registrovaných cirkví (v zmysle
platných právnych predpisov), nachádzajúce sa v intraviláne obce, ktoré neslúžia na
podnikateľské účely.
(2) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.
§7
Daň za psa
(1) Sadzba dane je 3,30 € za jedného psa a kalendárny rok. Za psa držaného v objektoch
slúžiacich na podnikateľské účely a iné zárobkové činnosti 40 €.
(2) 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 obdobie alebo pomernú časť
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie
vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek,
spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy
vykonaných veterinárnych očkovaní.
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Veľká Ida, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od
krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce
c/ plocha okolo pamätníkov obetiam padlých v 1. a 2. svetovej vojne
d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce
e/ trhovisko
f/ vyasfaltované plochy
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva okrem dočasné parkovanie motorového vozidla max. 3 hodiny.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla nad 3 hodiny.
(4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa rozumie piesok, štrk, či iná skládka
pred domom, ktorá je 0,100 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a za každý aj začatý deň okrem:
a)
b)
c)
d)

Predaj poľnohospodárskych produktov a kvetov ............................................................. 5 €/deň
Ambulantný predaj ostatných produktov ......................................................................... 5 €/deň
Lunaparky, kolotoče ...................................................................................................... 10 €/deň
Parkovanie nákladných motorových vozidiel a samochodné poľnohospodárske stroje .. 2 €/deň

(5) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu vo Veľkej Ide - a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu vo Veľkej
Ide skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
(6) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje
nasledovne: a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinností na Obecnom úrade vo Veľkej Ide,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými
splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na
Obecnom úrade vo Veľkej Ide pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
§9
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Obec (správca dane) určuje sadzbu dane 0,35,- Eur na osobu a prenocovanie.
(5) Vyberanie dane a povinnosti platiteľa:
a / platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.
b/ platiteľ je povinný viesť presnú a prehľadnú evidenciu ubytovaných (knihu ubytovaných) s ich
identifikačnými údajmi a v prípade kontroly predložiť túto knihu k nahliadnutiu kontrolnému orgánu,
ako aj orgánom obce
c/ platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie. Formu a
náležitosti tohto potvrdenia určuje správca dane.
d/ ak daňovník dohodol s platiteľom dane formu bezhotovostnej platby, daň za ubytovanie sa
daňovníkovi fakturuje.
(6) Platiteľ dane je povinný podať daňové hlásenie o výbere dane za ubytovanie správcovi dane
mesačne do 15 dní po ukončení mesiaca a do tohto termínu aj daň odviesť do pokladnice obecného
úradu. Vzor daňového hlásenie vydáva správca dane.
(7) V prípade bezhotovostnej platby, platiteľ dane odvedie daň na účet správcu dane. Okrem avíza o
platbe, vykáže platiteľ dane aj objem fakturovanej dane osobitne v hlásení o výbere dane za
ubytovanie.
§ 10
Ohlasovacia povinnosť
Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 15 dní od
začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje ako
aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania. Ak dôjde k
zmenám prípadne zanikne daňová povinnosť, platiteľ dane je povinný nahlásiť tieto skutočnosti
správcovi dane do 15 dní odo dňa kedy vznikli.

§ 11
Daň za predajné automaty
(1) Sadzba dane je 100 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(2) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad vo Veľkej Ide. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu,
miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné
údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu,
b/ výrobný typ predajného automatu,
c/ miesto prevádzkovania.
§ 12
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Sadzba dane je 67 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(2) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad vo Veľkej Ide. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje –
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho
prevádzkovania.
(3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu,
b/ výrobný typ predajného automatu,
c/ miesto prevádzkovania.
III. ČASŤ
Miestny poplatok
§ 13
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým 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 záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavenom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

§ 14
Sadzba miestneho poplatku
(1) Pre poplatníkov uvedených v § 13 odst. 2, písm. a): 0,0493 €/osoba/kalendárny deň
(2) Pre poplatníkov uvedených v § 13 odst. 2, písm. b) a c): 0,0200 €/liter, t.z. 0,0200 x veľkosť
nádoby (110/120/1100 l) x frekvencia vývozu za rok x počet nádob poplatníka
(3) Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadkov bez obsahu škodlivín sa určuje
vo výške 0,015€.
(4) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť
obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c)
tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
(IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o
miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach (ak je zavedený
množstvový zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne
požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(5) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(6) Ohlásenie sa podáva na predpísanom formulári, ktorý obdrží poplatník prostredníctvom
správcu poplatku.
(7) O zníženie alebo odpustenie poplatku požiada obec poplatník alebo jeho najbližší príbuzný
formou písomnej žiadosti doplnenej najmä uvedenými dokladmi:
a) potvrdenie zamestnávateľa o práci v zahraničí
b) potvrdenie školy o štúdiu
c) doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt v zahraničí
d) čestné vyhlásenie najbližšieho príbuzného o dlhodobom pobyte v zahraničí s úradne overeným
podpisom.
(8) Obec môže v jednotlivých prípadoch zohľadniť aj iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
zníženie alebo odpustenie poplatku, a to na základe žiadosti poplatníka a po prešetrení objektívnych
skutočnosti. Žiadosť musí byt' podaná do 31.1. príslušného roka alebo do 15 dní po obdŕžaní
platobného výmeru.
(9) Na žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podané po termínoch uvedených v ods. 6
sa neprihliada.
IV. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Veľká Ida prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Veľká Ida.
(2) Spôsob vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b) poštovou poukážkou na účet obce Veľká Ida
c) prevodným príkazom na účet obce
(3) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Veľká Ida.
(4) Splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady:
a) Fyzické osoby do 50,00 € jednorázovo do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru, nad 50,00 € v troch splátkach do 1. mesiaca, 2. mesiaca a do konca 3. mesiaca v
príslušnom roku od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
b) právnické osoby do 200,00 € jednorázovo do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru nad 200,00€ do 1. mesiaca, 2. mesiaca a do konca 3. mesiaca v príslušnom roku
od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
(5) Obec Veľká Ida ustanovuje, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo zníženie miestnej
dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie
dobrovoľníckej činnosti podľa Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Veľká Ida zo dňa 12.12.2012.
(2) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.12.2015 uznesením
č.: 124/15 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.
Vo Veľkej Ide, dňa 4.12.2015

........................................
MVDr. Július Beluscsák
starosta obce

