Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mesto Holí v súlade s ustanoveniami zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a § 6 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta . 40/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
PRVÁ

AS

l. I
Druhy miestnych daní
1.
Miestnymi da ami, ktoré vyberá mesto Holí pod a tohto všeobecne záväzného
nariadenia ( alej VZN ) sú
a) da za psa,
b) da za užívanie verejného priestranstva,
c) da za ubytovanie,
d) da za predajné automaty,
e) da za nevýherné hracie prístroje.
l. II
Zda ovacie obdobie
1.
rok.

Zda ovacím obdobím miestnej dane uvedenej v l. I ods. a), d) a e) je kalendárny

DRUHÁ
Da za psa

AS

l. III
Predmet dane
1.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
2.
Predmetom dane za psa nie je :
a) pes chovaný na vedecké ú ely a výskumné ú ely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa ob an s ažkým zdravotným
postihnutím.
l. IV
Da ovník
1.
Da ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa alebo
b) držite om psa, ak sa nedá preukáza , kto psa vlastní.
l. V
Základ dane
1.

Základom dane je po et psov.
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l. VI
Sadzba dane
1.
Sadzba dane za psa chovaného v :
a) bytovom dome je 1 000,- Sk za jedného psa a kalendárny rok
b) rodinnom dome je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok
c) objektoch právnických osôb v meste je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok.
l. VII
Oslobodenie od dane
1.

Správca dane ustanovuje, že oslobodenie od dane neposkytuje.

l. VIII
Vznik a zánik da ovej povinnosti
1.
Da ová povinnos vzniká prvým d om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane pod a l. III ods. 1 a zaniká prvým d om
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom da ovník už nie je vlastníkom alebo držite om
psa.
l. IX
Oznamovacia povinnos a platenie dane
1.
Da ovník je povinný písomne oznámi vznik da ovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati da na zda ovacie obdobie alebo
pomernú as dane na zostávajúce mesiace zda ovacieho obdobia, v ktorom vznikla da ová
povinnos .
2.
V alších zda ovacích obdobiach je da na zda ovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zda ovacieho obdobia.
3.
Ak da ová povinnos zanikne v priebehu zda ovacieho obdobia a da ovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo d a zániku da ovej povinnosti pod a l. VIII,
správca dane vráti pomernú as dane za zostávajúce mesiace zda ovacieho obdobia, za
ktoré bola da zaplatená.
l. X
Splnomoc ovacie ustanovenie
1.
Evidenciu psov vedie Mestský úrad v Holí i.
2.
Správou dane je poverené finan né oddelenie.
3.
Da je možné zaplati v prospech bežného ú tu mesta alebo v hotovosti do centrálnej
pokladne mestského úradu.
TRETIA
AS
Da za užívanie verejného priestranstva
l. XI
Predmet dane
1.
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a do asné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
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2.
Verejným priestranstvom na ú ely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta.
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 podobne.
l. XII
Da ovník
1.

Da ovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

l. XIII
Základ dane
1.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
l. XIV
Sadzba dane
1.
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za každý aj za atý m2
a každý aj za atý de pri trvalom užívaní verejného priestranstva sa stanovuje nasledovne:
a)
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vo výške
3,- Sk
b)
umiestnenie stavebného zariadenia vo výške
1,- Sk
c)
umiestnenie predajného zariadenia vo výške
2,- Sk
d)
umiestnenie skládky stavebného materiálu vo výške
2,- Sk
g)
trvalé parkovanie vozidla na vymedzenom parkovacom mieste vo výške 0,50 Sk
h)
ostatné nezaradené v odseku 1 písm. a) až g) vo výške
2,- Sk.
2.
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za každý aj za atý m2
a každý aj za atý de pri prechodnom užívaní verejného priestranstva ( najviac 7 po sebe
idúcich dní ) sa stanovuje nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vo výške
umiestnenie stavebného zariadenia vo výške
umiestnenie predajného zariadenia vo výške
umiestnenie zariadenia cirkusu vo výške
umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií vo výške
umiestnenie stavebného materiálu vo výške
ostatné nezaradené v odseku 1 písm. a) až f) vo výške

30,- Sk
30,- Sk
40,- Sk
2,- Sk
2,- Sk
5,- Sk
5,- Sk.

3.
Sadzba dane za predajné miesta na mestskej tržnici sa stanovuje za každý aj za atý
m2 a každý aj za atý de vo výške
40,- Sk,
pre predajcov vykonávajúcich podnikate skú innos vo výške
80,- Sk.
4.
Sadzba dane za stánkový predaj pri poriadaní letného jarmoku v meste za 1 predajné
miesto je vo výške 235,- Sk/m2 a sadzba dane za stánkový predaj pri poriadaní Martinského
jarmoku v meste za 1 predajné miesto je vo výške 135,- Sk/m2.

-
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l. XV
Oslobodenie od dane
1.
Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
uvedeného v l. XIV. ods. 1 písm. g) tohto VZN pre držite ov preukazu Z P vydaného
Úradom práce, soc. vecí a rodiny.
l. XVI
Vznik a zánik da ovej povinnosti
1.
Da ová povinnos vzniká za atím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukon ením užívania verejného priestranstva.
l. XVII
Splnomoc ovacie ustanovenia
1.
Verejným priestranstvom v meste Holí pre ú ely trvalého parkovania na miestnych
komunikáciách a parkoviskách a medzi domami sú :
- SNP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 -18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35 – 44, 45 – 47
- SNP u Gazdu,
- Kollárova ulica pred bytovkou 13 – 17,
- Kollárova ulica za bytovkou 13 – 17,
- Kollárova ulica pred bytovkou 18 – 20,
- Kollárova ulica za bytovkou 18 – 20,
- Fu íkova ulica,
- ul. Rapanta 1 – 8,
- Jednoradova ulica . 15,
- Jednoradova ulica . 15 – 16,
- Hodonínska ulica 4 – 11, 15,
- ul. Lú ky 1 – 10, 11 – 13,
- ul. M. Nešpora 4 – 11, 12 – 17, 20 – 23, 24 - 27, 28 - 31, 32, 33, 37,
- ul. J. Boora 1 – 3,
- ul. Bratislavská,
- ul. Vysoká,
- ul. Pri kaštieli 7 – 10,
- ul. Bottova.
2.
Pri trvalom užívaní verejného priestranstva je da splatná vopred na celé zda ovacie
obdobie, ktorým je kalendárny rok do 31. januára. Ak táto povinnos vznikne v priebehu roka,
je splatná do 15 dní od vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva.
3.
Pri prechodnom užívaní verejného priestranstva je da splatná pred za atím užívania
miesta na celú dobu užívania tohto verejného priestranstva.
4.
Správou dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle l. XIV ods. 1, ods. 2
písm. a), b), c), f) a g), ods. 3, a 4 je poverené oddelenie správy majetku a údržby verejných
priestranstiev a správou dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle l. XIV ods. 2
písm. d) a e) je poverené oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu.
5.
Nájomné zmluvy za užívanie verejného priestranstva uzatvorené do 01.01.2005, pri
ktorých je ro né nájomné vo výške 1,- Sk zostávajú v platnosti do termínu ukon enia zmluvy.
7.
Správca dane vymedzil miesta, ktoré sú verejným priestranstvom na území mesta
v pasporte verejného priestranstva, ktorý je k dispozícii na oddelení správy majetku
a regionálnej politiky.
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AS
Da za ubytovanie
l. XVIII
Predmet dane
1.
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení.
l. XIX
Da ovník
1.

Da ovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

l. XX
Základ dane
1.

Základom dane je po et prenocovaní.

l. XXI
Sadzba dane
1.

Sadzba dane je 10,- Sk za osobu a prenocovanie.

l. XXII
Vyberanie dane
1.
Platite om dane je prevádzkovate zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
l. XXIII
Splnomoc ovacie ustanovenia
1.
Prevádzkovate je povinný vies Knihu návštev.
2.
Prevádzkovate je povinný zaplati da do 15. d a po skon ení kalendárneho
štvr roka na bežný ú et mesta alebo v hotovosti do centrálnej pokladne mesta. K úhrade je
prevádzkovate povinný priloži zoznam da ovníkov vyhotovený na základe Knihy
návštevníkov.
3.
Správou dane je poverené finan né oddelenie.
PIATA
AS
Da za predajné automaty
l. XXIV
Predmet dane
1.
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu.
l. XXV
Da ovník
1.
Da ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
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l. XXVI
Základ dane
1.

Základom dane je po et predajných automatov.

l. XXVII
Sadzba dane
1.
Sadzba dane je 1 000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok. Sadzba dane
sa zvyšuje na 5 – násobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo
alkoholické nápoje.
l. XXVIII
Vznik a zánik da ovej povinnosti
1.
Da ová povinnos vzniká d om za atia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká d om ukon enia ich prevádzkovania.
l. XXIX
Oznamovacia povinnos a platenie dane
1.
Da ovník je povinný písomne oznámi správcovi dane vznik da ovej povinnosti do 30
dní od vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati da na zda ovacie obdobie alebo
pomernú as dane na zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, v ktorom vznikla da ová
povinnos .
2.
V alších zda ovacích obdobiach je da na zda ovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zda ovacieho obdobia.
3.
Ak da ová povinnos zanikne v priebehu zda ovacieho obdobia a da ovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo d a zániku da ovej povinnosti pod a l.
XXVII správca dane vráti pomernú as dane za zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, za
ktoré bola da zaplatená.
l. XXX
Splnomoc ovacie ustanovenia
1.
Da ovník zaplatí da alebo jej pomernú as na bežný ú et mesta alebo v hotovosti
do centrálnej pokladne mesta.
2.
Da sa neplatí za predajné automaty umiestnené vo všetkých školách a školských
zariadeniach na území mesta.
3.
Da ovník je povinný ozna i každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov :
a)
názov firmy, meno podnikate a resp. prevádzkovate a predajného automatu,
b)
adresa umiestnenia predajného automatu,
c)
dátum umiestnenia a za atia prevádzkovania predajného automatu.
4.
Správou dane je poverené finan né oddelenie.
ŠIESTA
AS
Da za nevýherné hracie prístroje
l. XXXI
Predmet dane
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1.
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúš ajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pri om tieto hracie prístroje nevydávajú pe ažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2.
Nevýherné hracie prístroje sú :
a)
elektronické prístroje na po íta ové hry,
b)
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
l. XXXII
Da ovník
1.
Da ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
l. XXXIII
Základ dane
1.

Základom dane je po et nevýherných hracích prístrojov.

l. XXXIV
Sadzba dane
1.

Sadzba dane je 4 000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

l. XXXV
Vznik a zánik da ovej povinnosti
1.
Da ová povinnos vzniká d om za atia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká d om ukon enia ich prevádzkovania.
l. XXXVI
Oznamovacia povinnos a platenie dane
1.
Da ovník je povinný písomne oznámi vznik da ovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati da na zda ovacie obdobie alebo
pomernú as dane na zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, v ktorom vznikla da ová
povinnos .
2.
V alších zda ovacích obdobiach je da na zda ovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zda ovacieho obdobia.
3.
Ak da ová povinnos zanikne v priebehu zda ovacieho obdobia a da ovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo d a zániku da ovej povinnosti pod a l.
XXXV správca dane vráti pomernú as dane na zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, za
ktoré bola da zaplatená.
l. XXXVII
Splnomoc ovacie ustanovenia
1.
Da ovník zaplatí da alebo jej pomernú as na bežný ú et mesta alebo v hotovosti
do centrálnej pokladnice mesta.
2.
Da ovník je povinný ozna i každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov :
a)
názov firmy, meno podnikate a resp. prevádzkovate a nevýherného hracieho
prístroja,
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c)
3.

adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
dátum umiestnenia a za atia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
Správou dane je poverené finan né oddelenie.

SIEDMA
AS
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
l. XXXVIII
1.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( alej len
poplatok ) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
mesta.
2.
Poplatok platí :
a)
fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je
na území mesta oprávnená užíva alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej as , alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný ú el ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnute ností ako vodná plocha ( alej len
nehnute nos ),
b)
právnická osoba, ktorá je oprávnená užíva alebo užíva nehnute nos nachádzajúcu
sa na území mesta na iný ú el ako na podnikanie,
c)
podnikate , ktorý je oprávnený užíva alebo užíva nehnute nos nachádzajúcu sa na
území mesta na ú el podnikania.
3.
Platite om poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnute nosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnute nos , byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platite om zástupca alebo správca ur ený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neur ia zástupcu alebo správcu, ur í platite a mesto. Ak je vlastníkom štát alebo mesto, je
platite om správca.
4.
Sadzba poplatku :
a)
Pri nehnute nosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu pod a
po tu osôb prihlásených na trvalý pobyt v meste k 1. januáru príslušného roka
poplatok za jednu osobu

1,- Sk/de

b)
Pri nehnute nosti ur enej na individuálnu rekreáciu alebo v záhradkárskej osade
alebo chalupe, byte alebo nebytovom priestore, ktorej vlastník nie je prihlásený k trvalému
pobytu v meste
poplatok za jednu nehnute nos

1,- Sk/de

c)
Pri nehnute nosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo
užívate om je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikate , verejná správa, banky,
združenia, spolky, nadácie, pois ovne, asociácie, kancelárie, úrady s produkciou
komunálneho odpadu do 1 t/rok
poplatok za každého zamestnanca
d)

1,40 Sk/de

Školy s produkciou odpadu nad 1 t/rok
poplatok za každého zamestnanca

1,40 Sk/de
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Živnosti, priemysel, podnikate ské subjekty s produkciou komunálneho odpadu nad
1t/rok
poplatok za každého zamestnanca
f)

2,00 Sk/de

Nehnute nosti na poskytovanie ubytovacích kapacít
poplatok za každé lôžko
poplatok za každého zamestnanca

0,60 Sk/de
1,- Sk/de .

5.
a)

Po predložení písomnej žiadosti majú nárok na z avu z miestneho poplatku :
držitelia preukazu Z P vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
50 % sadzby miestneho poplatku
b)
osoby, ktoré neužívajú nehnute nos , ktorú sú oprávnené užíva , viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní
100 % sadzby miestneho poplatku za ur ené obdobie
c)
študenti bývajúci po as školského roka v internátoch
50 % sadzby miestneho poplatku
d)
stáže, dlhodobé pobyty v zahrani í alebo mimo miesta trvalého pobytu
100 % sadzby miestneho poplatku.
6.
K písomnej žiadosti o ú avu je potrebné doloži v prípade ú avy uvedenej pod
písmenom :
a)
obojstrannú fotokópiu preukazu Z P,
b)
estné prehlásenie úradne overené na matrike alebo u notára s presným
vymedzením obdobia, v ktorom sa nachádzajú mimo trvalého pobytu,
c)
potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie o návšteve školy spolu s úradne
overeným estným prehlásením o mieste pobytu,
d)
estné prehlásenie úradne overené na matrike alebo u notára.
7.
Pri množstvovom zbere alebo pri objednaní ve koobjemového kontajnera
prostredníctvom mestského úradu bude poplatok stanovený vo výške skuto ne
preukázaných nákladov.
8.
Príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto
použije výhradne na úhradu nákladov mesta na zabezpe enie inností nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so
zabezpe ením zberných nádob.
9.
Poplatok mesto vyrubí platobným výmerom.
10.
Poplatok je platite povinný uhradi na ú et mesta v 2 splátkach, a to do 31. marca
a 30. júna príslušného kalendárneho roka. Poplatok vyrúbený po termíne 2. splátky je
splatný do 15 dní odo d a doru enia platobného výmeru.
11.
Platite poplatku je povinný mestu ohlási všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre
správne ur enie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo d a, ke táto
skuto nos nastala.
OSMA
AS
Závere né ustanovenia
1.
Mesto zavádza miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pod a tohto VZN s ú innos ou od 01.01.2007.
2.
Vo veciach konania miestnych daní sa postupuje pod a všeobecného predpisu
o správe daní a poplatkov ( zákon . 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších zmien a doplnkov ).
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Kontrolu nad dodržiavaním VZN vykonáva okrem povereného správcu Mestská
polícia.
4.
Mestské zastupite stvo mesta Holí toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo d a
22.11.2006 uznesením . 84/2006.
5.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos d om 1. januára 2007.
6.
D om ú innosti tohto VZN stráca platnos VZN mesta Holí . 34/2005 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Holí .
V Holí i, d a 23.11.2006

........................................
Ing. Vladimír Horák
primátor mesta

