OBEC GAJARY

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2016

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Ivaničová

Obec Gajary na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6
ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne

záväzné

nariadenie

č. 4/2016
o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce GAJARY
PRVÁ

ČASŤ

§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) , ktoré sa vyberajú v obci Gajary,
jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia miestnych daní a poplatkov, ďalej ustanovuje
ohlasovaciu povinnosť pri vzniku a zániku daňovej a poplatkovej povinnosti, splatnosť daní a poplatkov,
úľavy a oslobodenia od platenia miestnych daní a miestnych poplatkov, spôsob, formu a miesto pre
zaplatenie daní a poplatkov a aj ďalšie náležitosti vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce
Gajary
§2
1/ Obec Gajary vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Gajary tieto miestne dane :
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
2/ Obec Gajary ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods.1 písm. a),b), a e) , a poplatok v §2 ods.2 je
kalendárny rok, ak § 90 ods.3 až 6 /zákona 582/2004 miest. daniach a miestnom poplatku v znení nesk.
predpisov / neustanovuje inak. .
DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
1/ Daň z nehnuteľností je riešená samostatným Všeobecným záväzným nariadením Obce Gajary.
TRETIAČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 4
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.
§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§6
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§7
Sadzba dane
1/
2/
3/
4/

Sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok je 3,30 eura.
Sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Daň za psa sa platí jednorazovo za celý rok.
Daň za psa sa platí na základe vydaného rozhodnutia - na účet obce 3214307001/5600 alebo priamo
do pokladne OcU Gajary.
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes
stal predmetom dane podľa § 4 ods.1 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.
§9
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je Obec Gajary, na ktorej území je pes chovaný.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
Predmet dane
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie,
chodník, parkovisko, park , zeleň, stĺp verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu vo vlastníctve obce. Za
verejné priestranstvo sa považujú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia a stĺp
verejného osvetlenia. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Gajary.
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a
v šírke od priekopy po priekopu,
b) vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c) priestranstvá v obci a to :
- trhovisko - priestranstvo pred Spoločenským domom Gajary

- verejne priestranstvo – na Templi p.č.1277/1 / pre kolotoče, lunaparky, cirkus/.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného
zákona( napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník)..
3/ V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné
priestranstvo obce Gajary.
4/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – /stôl, motorové vozidlo, plachta.../,
b) umiestnenie stavebného zariadenia / lešenie, oplotenie.../,
c) predajného zariadenia,
d) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií v rozsahu oplotenia a vytvorenia zábran vstupu
do týchto zariadení,
e) umiestnenie skládky / skládka sutiny, kameňov, skládka zeminy/,
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska podobne.
5/ Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí / nie bežná údržba/.
§ 11
Daňovník
1/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo v obci
Gajary, na účely uvedené v § 10 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosť
1/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom,
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2/
Daňovník je povinný osobne
alebo písomne podať priznanie k miestnej dani Obecnému
úradu v Gajaroch - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v
ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
3/ Poplatník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na
výšku stanoveného, resp. zaplateného poplatku.
4/ Poplatník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Gajaroch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
§ 13
Sadzba dane
1/ Daň sa neplatí v nasledovných prípadoch:
a) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí
tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie
na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
b) Za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia - súhlasu
Obce Gajary, Obecného úradu v Gajaroch (napríklad počas výstavby a pri odstraňovaní porúch
zariadení a inžinierskych sietí),
c) Ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku materiálu, výkopovej zeminy do 24 hodín od
jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
2/ Daň za verejné priestranstvo platia právnické a fyzické osoby. Ak právnické alebo fyzické osoby
využívajú verejné priestranstvo na:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na ambulantný predaj sa určuje vo výške 17,00 eur /za každý aj
neúplný deň,
b) predajné stánky počas veľkonočných sviatkov, gajarských hodov a jarmokov 3,50 eura / za každý aj
neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň,
c) daň za verejné priestranstvo poskytovanie služieb obyvateľom 5,00 euro /za každý aj neúplný deň,
/ oprava dáždnikov, brúsenie nožov, čistenie peria /
d) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, žeriav a pod.), daň za takto využívané verejné
priestranstvo sa určuje vo výške 0,20 eura za každý aj neúplný m2 verejného priestranstva a každý aj
neúplný deň,
e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, sa daň určuje vo výške 33,50 eur /za
každý aj neúplný deň,
f) umiestnenie skládky stavebného odpadu a stavebného materiálu sa daň do 72 hodín neplatí. Po
uplynutí tejto doby sa za umiestnenie skládky stavebného odpadu a stavebného materiálu určuje daň vo
výške 1,00 euro za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva za aj každý neúplný deň,
g) umiestnenie skládky tuhých palív sa daň do 72 hodín neplatí. Po uplynutí tejto doby sa za umiestnenie
skládky tuhých palív určuje daň vo výške 0,33 euro za každý aj neúplný m2 užívaného verejného
priestranstva za každý aj neúplný deň.
.h) trvalé parkovanie motorového vozidla mimo stráženého parkoviska pre nákladné motorové vozidlá,
autobusy a poľnohospodárske stroje sa daň určuje vo výške 600,00 €, pre osobné motorové vozidlá sa
daň určuje 300,00 €, pre prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá vo výške 170,00€, pre prívesy
a obytné prívesy za osobné motorové vozidlá vo výške 130,00 €. Daň sa určuje na jeden rok /1.1.31.12. daného roka/.
4/ Splatnosť dane sa stanovuje nasledovne:
a.) jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
- pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku daňovej povinností na
Obecnom úrade v Gajaroch
b. ) splátkami
- pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými,
pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnych daní na obecnom
úrade v Gajaroch pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
§ 14
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2/ Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti
v rozhodnutí.
3/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.
§ 15
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je Obec Gajary, na ktorej území sa užívanie verejné priestranstvo nachádza.

PIATAČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 16
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje, osobitný predpis / § 3 vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried/,
§ 17
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 18
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 19
Sadzba dane
1/ Sadzba dane na osobu a deň prenocovania je 0,066 eura
2/ Správca dane stanovuje nasledovné podmienky :
a) V prípadoch hotelov, motelov, botelov a ubytovní je platiteľ dane povinný preukázať hodnoverným
dokladom charakter a typ ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou právnou úpravou.
b) V prípadoch objektov individuálnej rekreácie fyzické osoby podpisujú čestné prehlásenie o tom, že
objekt nepoužívajú na zárobkovú činnosť.
Čestné prehlásenie podpisujú všetci vlastníci objektov individuálnej rekreácie v rámci daňového konania
- priznania k dani z nehnuteľnosti. Ak objekt využívajú na podnikateľskú činnosť sú povinní viesť „ knihu
ubytovaných“ a platiť daň. Vyššie uvedeným nie je dotknutá ich povinnosť postupovať v súlade so
živnostenským zákonom a daňovými zákonmi.
3/ Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly - "Kniha ubytovaných“ . túto knihu
je daňovník povinný na výzvu predložiť k nahliadnutiu pri kontrol poverenými zamestnancami správcu
dane,
V "knihe ubytovaných" musí viesť daňovník minimálne tieto údaje:
a) meno a priezvisko ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu
c) adresu trvalého pobytu,
d) dátum príchodu a odchodu,
e) v poznámke vedie pomocné záznamy ako číslo preukazu ZŤP, vojenskej knižky a tiež evidenciu o výške
vybraného poplatku za pobyt, ak je prechodne ubytovaná osoba povinná tento poplatok platiť.
4/
Daň sa stanoví vynásobením
podliehajúcich dani podľa VZN.

počtu

prenocovaných a počtu dní prenocovania v zariadení

§ 20
Vyberanie
1/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ
dane je povinný predložiť písomne do 7. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroka na Obec

Gajary, Obecný úrad Gajary počet prenocovaných osôb a súčet počtu dní ich prenocovania za
predchádzajúci štvrťrok. Predkladá doklady o zaplatení poplatku za prenocovanie.
2/ Prevádzkovateľ zariadenia vyberá poplatok za ubytovanie, tento poplatok odvedie Obci Gajary .
§ 21
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je Obec Gajary, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
ŠIESTAČASŤ
Daň za nevýherné hracie
prístroje
§ 22
Predmet dane
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“).
2/ Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry /šípky, bowling/.
§ 23
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 24
Sadzba dane
1/ Sadzba dane je 7,00 eur / za jeden nevýherný hrací prístroj a jeden mesiac/.
2/ Obec Gajary vyrubí daň rozhodnutím.
§ 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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 ukončilo jeho
prevádzkovanie.
§ 26
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/
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.
2/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26 , správca dane vráti pomernú časť
dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 27
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je Obec Gajary, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

SIEDMA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 28
1/ Poplatok sa platí za komunálne odpady (okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu) 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
Gajary 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 zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len „nehnuteľnosť“),
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Gajary na iný účel ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
Gajary 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.
4/ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu
s poplatníkom podľa odseku 2 , ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného
vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo
mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.
5/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej 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 určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca súhlasí .
b) správca ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec
6/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
7/ V obci sa využívajú smetné nádoby s objemom 120l, 240l, 1100l.
8/ Jednočlenná domácnosť môže mať 120l nádobu alebo 240l nádobu. Dvojčlenná až šesťčlenná
domácnosť má jednu nádobu s objemom 240l . Domácnosť v ktorej je 7 členov a viac je povinná
mať dve smetné nádoby s objemom 240l.
9/

Na smetné nádoby a vrecia sa dávajú nasledovné plomby / žetóny/ :
120l nádoba –– plomba modrej farby
240l nádoba –– plomba žltej farby
1100l nádoba –– plomba červenej farby
120l vrece –– plomba bielej farby

10/ Od 1.1. kalendárneho roka budú vyvezené len označené smetné nádoby a vrecia/ plombami- žetónmi/
§ 29
Sadzba poplatku
1/
Sadzba poplatku zahŕňa prepravné náklady, manipulačné náklady, náklady na zneškodnenie
/zhodnotenie/ odpadu, poplatok sa určuje najviac 0,1095 eura/1 osoba a 1kalendárny deň v zdaňovacom
období, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.
2/ Obec Gajary znižuje poplatok pre fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt a bude platiť nasledovne: 0,0465 eur/ 1 osoba/1deň
Veľkosť nádoby

120 l nádoba
240 l nádoba
240 l nádoba
240 l nádoba
240 l nádoba
240 l nádoba
240 l nádoba
240 l nádoba

počet obyvateľov v domácnosti

maximálny
počet žetónov

1 – členná domácnosť
1 – členná domácnosť
2 – členná domácnosť
3 – členná domácnosť
4 – členná domácnosť
5 – členná domácnosť
6 – členná domácnosť
7 a viac členná domácnosť

12 ks
7 ks
12 ks
20 ks
22 ks
24 ks
26 ks
40 ks

cena/osoba/rok

17 eur
17 eur
34 eur
51 eur
68 eur
85 eur
102 eur
119 eur

3/ Obec Gajary upravuje poplatok pre fyzické osoby , ktoré nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt ,
ale sú oprávnené užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou a budú platiť nasledovne: 0,0465 eur/ 1 osoba/1deň
Veľkosť nádoby

120 l nádoba
240 l nádoba

počet obyvateľov v domácnosti

maximálny
počet žetónov

1 – členná domácnosť
1 – členná domácnosť

12 ks
7 ks

cena/osoba/rok

17,00 eur
17,00 eur

4/ Fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba platí nasledovne:
Veľkosť nádoby

240 l nádoba
1100 l nádoba

euro / l

cena vývozu vrátane
žetónu a prenájmu nádoby

0,0206 eura / l
0,0202 eura / l

4,95 eura
22,25 eur

maximálny
počet žetónov
24
24

cena/rok

119,00 eur
534,00 eur

5/ Pri opätovnom zakúpení plomb / žetónov/ je cena nasledovná:
plomba modrej farby
1,00 euro/ks
plomba žltej farby
2,00 eura /ks
plomba červene farby
12,00 eur /ks
smetné vrece s logom Tekos 120l+plomba bielej farby 1,50 euro/ks
6/ Poplatok za miešaný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na zbernom
dvore sa platí nasledovný poplatok: 1,00 euro za jednu káričku, alebo 3x mech
6,50 euro za jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo
66,50 eur za jeden traktorový príves
7/ Poplatok za stavebný odpad bez obsahu škodlivín uložený do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú
umiestnené na zbernom dvore sa platí nasledovný poplatok: 0,015 euro/1kg.
8/ Poplatok sa platí na účet Obce Gajary , Prima banka Slovensko a.s., č.. ú. 3214307001/5600, IBAN:

SK88 56 0000 0032 1430 7001, alebo do pokladne Obce Gajary, OcU Gajary do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
9/ Príjem poplatku za odpad môže obec použiť iba na úhradu výdavkov v rámci nakladania s odpadmi.
10/

Plomby /žetóny/ si občan prevezme v pokladni po zaplatení poplatku podľa VZN.
§ 30
Oznamovacia povinnosť

1/ 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, adresu prechodného pobytu ( ďalej
len identifikačné údaje), ak je poplatníkom právnická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosti poplatníka ak viacero poplatníkov žije v
spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na
seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný 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.
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 32 predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
§31
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1/ Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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/ Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím
v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
4/ Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§ 32
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti / úmrtie, zmena bydliska mimo územia obce/.
2/ Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30
dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený.
3/ Obec Gajary poskytne zľavu poplatníkovi s trvalým pobytom na území obce Gajary .Poplatok zníži podľa
sadzby / 0.0465 eura/ 1 osoba/1 deň/ alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na
základe podkladov:
a) že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody

2/
100% zľava za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí. Poplatník
uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu
skutočnosť a to napr.:
- potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
- potvrdenie zamestnávateľa SR o výkone práce poplatníka v zahraničí
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
- alebo čestné prehlásenie
V doklade musí byť uvedené obdobie, v ktorom sa poplatník bude zdržiavať v zahraničí, dátum – rok
potvrdenia dokladu musí byť zhodný s rokom zdaňovacieho obdobia. V prípade, že potvrdenie nie je
v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad.
3/ 100% zľava za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého
bydliska. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad
potvrdzujúci túto právnu skutočnosť a to napr.:
-

potvrdenie o ubytovaní z ubytovacieho zariadenia, mimo miesta trvalého bydliska,
fotokópiu nájomnej zmluvy /prenájom bytu, RD – kde je zarátaný do nájmu poplatok za TKO/
potvrdenie, že má zaplatený poplatok v mieste kde býva /vydá príslušný mestský, alebo obecný
úrad/
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad v ktorom musí byť
uvedené obdobie, v ktorom sa poplatník bude zdržiavať mimo trvalého bydliska, dátum – rok
potvrdenia dokladu musí byť zhodný s rokom zdaňovacieho obdobia.

3/ 50% zľava študentom stredných a vysokých škôl na území SR s prechodným pobytom v mieste
školy z ročného poplatku na jednu osobu:
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto právnu
skutočnosť s dátumom – rokom potvrdenia zhodným so zdaňovacím obdobím a to:
-

potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní
OSMA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 33

Daňovník a poplatník platí (odvádza) dane a poplatky správcovi daní a poplatkov - obci Gajary
týmito spôsobmi:
a.) bezhotovostnou platbou na účet obce č. účtu 3214307001/5600, IBAN:SK88560000003214307001
b.) hotovostnou platbou do pokladne OcU Gajary.
§ 34
Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos z daní podľa § 2 ods.1 a poplatku podľa §2 ods.2 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku
vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť
vznikne do 31. decembra 2016, postupuje sa podľa VZN č. 4/2015.
DEVIATA Č A S Ť
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 35
Zaokrúhľovanie
Daň podľa tohto VZN a poplatok sa zaokrúhľuje na celé eura nahor.

§ 36
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 Obecného zastupiteľstva v Gajaroch o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
§ 37
Účinnosť
Toto VZN č. 4/2016 nadobúda účinnosť od 1.januára 2017.
§ 38
1/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák.
SNR
č.582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch dňa
15.12.2016, číslo uznesenia 90 /2016
3/ Zmeny a
v Gajaroch.

doplnky tohto

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

4/ VZN č. 4/2016 nadobudlo právoplatnosť 15. dňom odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.

Ing. Peter Tydlitát
starosta obce

.

