VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NOVÁ LESNÁ č. 1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Lesná vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
sa uznieslo na tomto nariadení :
Všeobecné ustanovenie
§1
Týmto všeobecne záväzným nariadení / ďalej len VZN/ obec Nová Lesná
a/ ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b/ určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka
c/ ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku
a odpustenie poplatku, /každá obec individuálne podľa svojho uváženia/.
§2
(1) Obec Nová Lesná 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
(2) Obec Nová Lesná na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok)
Daň z nehnuteľností
§3
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov
Daň z pozemkov
§4
(1) Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov (0,25%) správca dane v zmysle § 8 ods. 2
zákona zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci nasledovne:

Hodnota pozemku v
k.ú. Nová Lesná
EUR/m2

Sadzba dane

0,1181

1,00 % zo základu dane

0,0215

1,00 % zo základu dane

b) záhrady

1,85

0,80 % zo základu dane

c) zastavané plochy a nádvoria

1,85

0,60 % zo základu dane

1,85

0,80 % zo základu dane

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

1,85

0,40 % zo základu dane

e) stavebné pozemky

18,58

0,80 % zo základu dane

Druh pozemku
a) orná pôda
trvale trávnaté porasty

ostatné plochy

Daň zo stavieb
§5
(1) Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb (0,033 EUR) správca dane v zmysle §12 ods2
zákona zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovne:
Druh stavby
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) stavby napôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctbu,
stavby slúžiace na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
h) byty a nebytové priestory

Sadzba
EUR/m2
0,13
0,08
0,16
0,11
0,29
0,66
0,16
0,13

(3) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie
vo výške 0,000 EUR, okrem prvého nadzemného podlažia.
(4) Správca dane nebude vyrubovať daň z nehnuteľností nižší ako 3,00 EUR.

Daň z bytov a nebytových priestorov
§6
Zákonnú ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov (0,033 EUR) zvyšuje
s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci za každý aj začatý m2 podlahovej plochy na 0,13
EUR.
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
§7
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje od dane tieto pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky v chránených areáloch, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných
pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
e) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky),
(2) Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov o 35% v týchto prípadoch:
a) stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
b) stavby na bývanie podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov starších ako
66 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia na ich vlastné trvalé bývanie a ktoré obývajú sami.
Daň za psa
§8
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 so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím,
3. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
- 10,00 EUR, chovaného v rodinnom dome,
- 15,00 EUR, chovaného v bytovom dome
Vrúbenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty
§9

(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty vyrubuje správca dane
jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho
obdobia na celé zdaňovacie obdobie.
(2) V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani za
psa, dane za predajné automaty na základe čiastkového priznania.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
(1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce v k. ú. Nová Lesná: parc.č. KNC 12, 13, 14, 31/4, 33/3.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
§ 11
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) za umiestnenie stavebného zariadenia
c) za umiestnenie predajného zariadenia
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
e) za umiestnenie dočasnej skládky
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

0,20 EUR/deň
0,20 EUR/deň
0,20 EUR/deň
0,20 EUR/deň
0,20 EUR/deň
0,20 EUR/deň

Daň za ubytovanie
§ 12
Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 EUR za osobu a prenocovanie.
Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie
§ 13
(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do
30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko
ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe

ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri
vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.
(3) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom
bude uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej
dane, údaje platiteľa dane a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia
dokladu z registračnej pokladne do knihy ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.
Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu
§ 14
(1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne platiteľa dane
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke,
Poprad, č.účtu. 8500425001/5600 do 15 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom
bola daň vybratá.
Poplatok
§ 15
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady (okrem elektro odpadov) a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Poplatníkom je fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ uvedený v § 77 odst.
2.a) až c).
(3) Poplatníkom nie je osoba uvedená v § 77 odst. 6 písm. a) až e).
(4) Obec nemá zavedený množstvový zber.
Sadzba poplatku
§ 16
(1) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
a) formou žetónového systému za zber a odvoz komunálneho odpadu pre
domácnosť:
- 7,50 EUR na osobu za kalendárny rok
- 2,50 EUR za 110 litrovú konvu
- 20,00 EUR za 1100 litrovú konvu
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad obec vyberá len podľa skutočne
vyprodukovaného množstva odpadu.
Vývoz komunálneho odpadu 2 x za mesiac podľa rozpisu v kalendári.
Bezplatný vývoz triedeného odpadu, a to:
- 1 x za mesiac vývoz papiera
- 1 x za mesiac vývoz skla
- 2 x za mesiac vývoz plastov a kovov
Vývoz podľa rozpisu v kalendári.

Vývoz elektro odpadu a nebezpečného odpadu 1 x ročne.
Veľkoobjemové kontajneri 1 x jarné upratovanie a 1 x jesenné upratovanie.
Spoločné ustanovenia
§ 17
(1) Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
neustanovuje inak, postupuje sa podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
( daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nová Lesná č. 2/2011 o miestnych daniach.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
V Novej Lesnej, dňa 23.11.2012

Ing. Peter H r i t z
Starosta

VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012, uznesenie číslo 207/2012.

