Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach na základe § 6 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 VOLKOVCE toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2012
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce VOLKOVCE
I. č a s ť
§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
VOLKOVCE.
2. Obec VOLKOVCE na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) a/ daň za psa,
b) b/ daň za užívanie verejného priestranstva,
c) c/ daň za predajné automaty,
d) d/ daň za nevýherné hracie prístroje,
e) e/ daň za jadrové zariadenie.
3. Obec VOLKOVCE na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.

Miestne dane
§2
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely
a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane je 3 eurá za jedného psa. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6. Spôsoby vyberania dane:

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce .
§3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona /napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník/.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. Osobitným
užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
4. Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 eura za m2/deň. Paušálne
sadzby poplatku za užívanie verejného priestranstva sú odvodené zo sadzby dane
uvedenej v predchádzajúcej vete takto:
Poplatok za poskytovanie predajných služieb jednorázovo
2 eurá
Poplatok za lunapark a iné atrakcie za deň
20 eur
7. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
9. Vyrúbená daň je splatná pri paušálnych sadzbách ihneď pri ohlásení, inak do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
10. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
11. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce.
§4
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 166 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom

mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
6. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce.
§5
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4. Sadzba dane je 83 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom sa skončilo jeho prevádzkovanie.
6. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom na účet obce.
§6
Daň za jadrové zariadenie
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia a to aj po časť kalendárneho
roku.
2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do
prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej
energie.
3. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Volkovce v m2, ktorá sa
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
4. Sadzba dane je stanovená v ustanovení § 70 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
5. Daň vyrúbi správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň sa vypočíta ak súčin základu a sadzby dane.
6. Vyrúbená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia

II. č a s ť
Miestny poplatok
§7
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Všeobecné ustanovenia
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ďalej len
poplatok sa platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu.
2. 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 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
"nehnuteľnosť"),
b) právnická soba, 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.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a v
obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkáreň, poplatok platí iba
raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí ak sa na
poplatníka vzťahuje množstvový zber.
4. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti ak
je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho právny zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za
iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za

iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.
7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poplatková povinnosť zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne
MNOŽSTVOVÝ ZBER
8. Pre poplatníkov uvedených v § 7 ods. 2 písm. b) a c) všeobecných ustanovení tohto
VZN sa zavádza množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
9. Na účely množstvového zberu komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov
sa ustanovujú štyri veľkosti zberných nádob, z ktorých si poplatník môže vybrať
- veľkokapacitný kontajner 7 m3
- veľkokapacitný kontajner 5 m3
- 1100 l zberná nádoba
- 110 l zberná nádoba.
Poplatník si zvolí veľkosť zbernej nádoby ako aj interval odvozu komunálnych
odpadov.
10. Sadzba poplatku u poplatníkov uvedených v § 7 ods. 2 písm. b) a c všeobecných
ustanovení tohto VZN je 0,0969 za 1 kg komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
11. Poplatok pri takto stanovenom množstvovom zbere sa platí raz mesačne na základe
dokladov vystavených obcou.
POPLATOK PRE FYZICKÉ OSOBY
12. Sadzba poplatku u poplatníkov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) všeobecných
ustanovení tohto VZN je 0,03288 eur za osobu a kalendárny deň, t. j. 12 eur za osobu
a rok. Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v kalendárnom roku.
13. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je kalendárny rok.
14. Poplatník
je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, v prípade
určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona aj identifikačné údaje za ostatných
členov domácnosti
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30
dní odo dňa keď tieto nastali.
15. Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrúbený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Vyrúbenie poplatku a jeho splatnosť určuje § 81 a 81a zákona č. 582/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov.
16. Obec v zdaňovacom období poplatok odpustí:
a) občanom, ktorí sú v obci prihlásení k trvalému pobytu na adrese obecného
úradu, avšak v skutočnosti sa v obci nezdržiavajú
b) občanom, ktorí dlhodobo viac ako 12 mesiacov) resp. trvalo žijúcim
v zahraničí, ak predložia doklad o pobyte

c) občanom, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt, ale ktorí sú prechodne prihlásení
a skutočne bývajúci v inej obci, v ktorej platia poplatok, ak predložia doklad
o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku
17. Obec v zdaňovacom období poskytne úľavu na poplatku:
a) žiakom resp. študentom nad 15 rokov, študujúcim a bývajúcim mimo trvalého
bydliska, ak predložia doklad o štúdiu vo výške 50% t. j. 6 eur/rok na žiaka
resp. študenta
b) občanom, ktorí predložia doklad o pracovnom pobyte v zahraničí sezónne),
výkone trestu alebo hospitalizácii v nemocnici trvajúcej viac ako 90 dní
v pomernej výške.

III. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§8
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
Obec
Volkovce
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov Obce Volkovce.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce nemá hlavný kontrolór Obce VOLKOVCE.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce VOLKOVCE č. 2/2009 schválené dňa 11.12.2009.
2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Volkovce a na
internetovej stránke obce Volkovce od 27.11.2012 do 14.12.2012.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Volkovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Volkovciach dňa 15.12.2012
4. V zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení bolo toto všeobecne
záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli obce Volkovce ako aj na internetovej
stránke obce Volkovce od 16.12.2012 do 31.12.2012.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

