OBEC TUŠICE

Všeobecné záväzné nariadenie
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
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Obec Tušice podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatky za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Tušice
na kalendárny rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Tušiciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/19910 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku“) schválilo pre územie obce Tušice toto všeobecné záväzné nariadenie:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Druhy miestnych daní
(1) Obec Tušice na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
(2) Obec Tušice na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobný stavebný odpad je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Článok 2
Úvodné ustanovenia
Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v zákone
č. 582/20014 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad v znení neskorších zmien a doplnkov a upravujú daňovníka dane
z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľnosti, základ dane z nehnuteľnosti, základné ročné
sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecným záväzným nariadením zvýšiť
alebo znížiť, výpočet dane z nehnuteľností, oslobodenie od vybraných druhov nehnuteľností
a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania
daňového priznania, vyrubenie dane.
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Článok 3
Daň z pozemkov
(1) daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku.
(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku na
území obce Tušice je:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty

0,4189 €/m2
0,0912 €/m2

(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné využívané vodné plochy, je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na 1m2 zistenej podľa
platných predpisov MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a
nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 pozemku uvedenej
v prílohe č. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku
na území obce Tušice je:
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,32 €/m2

stavebné pozemky

13,27 €/m2

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Tušice sa pre jednotlivé druhy
pozemkov určuje podľa miestnych podmienok vo výške:
a)
b)
c)
d)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné pozemky
stavebné pozemky

0,40%
0,40%
0,40%
0,40%

Článok 5
Daň zo stavieb
(1) daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku.
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb v ust. § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku na území obce Tušice za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy sa určuje takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciou pre hlavnú
stavbu
0,066 €,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,066 €,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,066 €,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,200 €,
e) priemyselné stavby, stavby súžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,165 €,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,330 €,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,100 €.

(3) Pri viac podlažných stavbách správca dane v ust. § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

Článok 6
Základné ustanovenia o zdaňovaní psov sú uvedené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane za psa, predmet dane za psa,

základ dane za psa, sadzbu dane za psa, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane,
povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Článok 7
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a jeden kalendárny rok.
a) držaného v rodinnom dome alebo na pozemku, ktorý neslúži na podnikateľské
účely
5 €.
(2) Takto určená sadzba sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Článok 8
Úvodné ustanovenia
Základné ustanovenia o zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva sú uvedené
v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka
dane, predmet, základ a sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane,
oznamovaciu povinnosť, vyrubenie a platenie.

Článok 9
Určenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami a osobitných spôsobov ich užívania
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Tušice, 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) priestranstvo pred miestnym pohostinstvom a predajňou COOP Jednoty,
c) priestranstvo patriace do areálu obecného úradu,
d) priestranstvo futbalového ihriska,
e) priestranstvo pri kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia
(vrátane motorového vozidla), reklamných, informačných a propagačných
zariadení,
b) umiestnenie stavebného zariadenia (vrátane skládok materiálu pri stavebných
úpravách alebo rekonštrukciách stavieb),
c) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky stavebného odpadu
e) trvalé parkovanie vozidla a pod.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Článok 10
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý
m2 na jeden deň za umiestnenie:
a) zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia a predajného
zariadenia
0,100 €/m2,
b) skládky stavebného odpadu
0,010 €/m2,
c) cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
0,033 €/m2.
(2) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva – trvalé
parkovanie motorového vozidla za deň aj každý začatý pre:
a) nákladné autá
0,100 €/deň,
b) kamióny
0,166 €/deň.

PIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY

Článok 11
Úvodné ustanovenia
Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené
v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú poplatníka,
sadzbu a určenie poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a splatnosť, zníženie
a odpustenie poplatku.

Článok 12
Predmet úpravy
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré
vznikajú na území obce Tušice.

Článok 12
Sadzba poplatku
(1) sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa stanovuje:
a) pre fyzické osoby – obyvateľov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku:
- 0,0328 na osobu a kalendárny deň.

Pôvodca odpadu je povinný triediť komunálny odpad do zberných nádob na to určených.
Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si zabezpečujú pôvodcovia odpadu na vlastné
náklady
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby
alebo jej strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto
zakúpená nádoby musí byť v súlade s týmto VZN ako aj s požiadavkami zberovej spoločnosti.
Počet zberných nádob je určený na počet osôb , pričom max. 4 osoby v domácnosti majú nárok
na 1 zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako 4 členov má nárok na ďalšiu zbernú nádobu,
ktorú si zabezpečí na vlastné náklady.
V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade zakúpi
vrece na odpad s označením zberovej spoločnosti v cene určenej zberovou
spoločnosťou 1,98 €
b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b)
a c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku:
- 0,015 €/liter komunálneho odpadu pri 110 l nádobe
(42,90 €/ 26 vývozov/kalendárny rok)
(2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa stanovuje:
- pre poplatníkov v zmysle § 77 ods. 2 písm. a), b) a c) vo výške 0,020 €/kg.
Poplatok sa uhradí do pokladne obecného úradu (pri platbách do 300 €). Povinnosť platenia
poplatku za drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie.

Článok 13
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti po dobu do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu
podľa § 77 ods. 7 zákona aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a
ak je poplatníkom podľa § 77 odst. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť rozhodujúce údaje na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku predložiť aj doklady, ktoré zdôvodňujú
zníženie alebo odpustenia poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30
dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali. Oznámenie je poplatník povinný vykonať osobne
na obecnom úrade v Tušiciach, písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce.

Článok 14
Vyrubenia poplatku
(1) Poplatok za komunálny odpad podľa čl. 12 odst. 1 písm. a) a b) vyrubuje obec
každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Poplatok za drobný stavebný odpad podľa čl. 12 odst. 2 nevyrubuje obec rozhodnutím.

Článok 15
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok zníži o 50% zo sadzby poplatku,
ak poplatník obci bez pochybností preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90
dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Poplatník preukáže obci tieto
skutočnosti hodnovernými dokladmi, ktorými sú:
- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci v SR alebo v zahraničí, kde je
súčasne ubytovaný s uvedením počtu dní,
- pracovná zmluva, potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry,
- potvrdenie o návšteve školy v inej obci/meste v SR spolu s dokladom
o ubytovaní.
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
(2) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatník preukáže
bez pochybností, že 365 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nedržiaval na
území obce. Podmienkou odpustenia je predloženie hodnoverných dokladov, ktorými
sú:
- doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí (pracovná zmluvy, potvrdenie
zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu
v zahraničí, pracovné povolenie),
- doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí s dokladom
o ubytovaní,
- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na území SR,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych
služieb (detský domov, domov sociálnych služieb, domov dôchodcov),
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni,
- potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
Podklady je možné nahradiť čestným prehlásením.
(3) V prípade, že podklady budú predložení v inom ako slovenskom jazyku alebo v českom
jazyku, poplatník doloží aj preklad príslušného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad)
podpísaný poplatníkom.
(4) Podklady sa predkladajú každoročne pre príslušný kalendárny rok.
(5) Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh zníženia alebo odpustenia poplatku.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Tušice.
(2) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálny odpad sú
splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradiť:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu v Tušiciach (pri platbách do 300 €),
- bezhotovostným prevodom na účet obce
- poštovým peňažným poukazom.
(4) Ostatné náležitosti miestnych daní sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
(5) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa
v konaní vo veciach miestnych daní a miestnom poplatku podľa zákona č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústavne územných finančných orgánov znení
v neskorších predpisov.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom
sídle obce 18.10.2018 do 1.11.2018.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Tušice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady uznieslo dňa 2.11.2018 uznesením č. 41/2018.
(3) Všeobecne záväzného nariadenia bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle
obce 3.11.2018 do 18.11.2018.
(4) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tušice č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tušice zo dňa
7.11.2014.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

V Tušiciach, 2. november 2018

MVDr. Ján Záhorský
starosta obce

