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Obec Jazernica v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jazernica

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Všeobecné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Jazernica
Článok 2
Druhy miestnych daní
Obecné zastupiteľstvo v Jazernici podľa § 11, ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 zákona č.
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len zákon) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018 tieto druhy miestnych daní
a miestny poplatok:
1.Miestne dane :
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie
2.Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 3
Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok. Zdaňovacím obdobím dane za užívanie
verejného priestranstva a dane za ubytovanie sú dni.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb

DAŇ Z POZEMKOV
Článok 4
Daňovník, predmet dane, základ dane, sadzba dane, výpočet dane.
1. Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v § 5 zákona.
2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky uvedené v tabuľke č. 1 tohto VZN.
3. Základom dane z pozemkov je hodnota pôdy určená zákonom vynásobená výmerom
pozemkov v m2 .
4. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.
5. Ročná sadzba dane z pozemkov je v zmysle § 8 zákona 0,25 %.
6. U pozemkov uvedených v § 6 zákona v písmene a) – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady, trvalé trávnaté porasty takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie
presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona, ročná sadzba
dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods.1 písm. d)- lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy nesmi
presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa ods.1 a ročná sadzba dane
z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b) – záhrady, c) – zastavané plochy, nádvoria
a ostatné plochy a e) – stavebné pozemky nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej
sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.
7. Správca dane určuje na území obce Jazernica ročné sadzby dane z pozemkov uvedené v
tabuľke č.1 tohto VZN.

Tabuľka č. 1
Druh pozemku
(predmet dane)
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Záhrady, zastavané plochy
a nádvoria a ostatné plochy
okrem stavebných pozemkov
Rybníky
s chovom
rýb
a ostatné
hospodársky
využívané vodné plochy
Stavebné pozemky

Hodnota pôdy v €/ m2 *

Ročná sadzba dane v %

0,2655
0,0770

0,50
0,75

1,32

0,75

1,32

0,25

13,27

0,25

*hodnota pôdy v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 5
Daňovník, predmet dane, základ dane, sadzba dane, výpočet dane.
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby uvedené v tabuľke č.2 tohto VZN.
3. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
4. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m 2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe
hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
5. Ročná sadzba dane zo stavieb je v zmysle § 12, ods. 1 zákona 0,033 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
6. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci
alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre
jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri
stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10 - násobok najnižšej ročnej sadzby dane
zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení pre stavby uvedené v § 10
ods. 1, ak § 104g ods. 3 neustanovuje inak.
Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11
a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin ďalších podlaží a príplatku za
podlažie podľa § 12, ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade
viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie
7. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 zákona a ročnej sadzby dane zo
stavieb podľa § 12.
8. Správca dane určuje na území obce Jazernica ročné sadzby dane zo stavieb uvedené v
tabuľke č. 2 tohto VZN.
Tabuľka č. 2
Ročná sadzba dane
Členenie stavieb
za každý aj začatý m2
zastavanej plochy stavby
v€
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
stavby hromadných garáží
stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
zárobkovou činnosťou
ostatné stavby

0,10
0,10
0,20
0,15
0,82
0,82
0,10

-3Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,035 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane neustanovuje žiadne zníženie dane, alebo oslobodenie od dane, ktoré sú
uvedené v § 17, ods. 2 a 3 zákona. Ďalej správca dane ponecháva a nemení vekovú hranicu
občanov uvedenú v ods.2 a 3 § 17 zákona.
Článok 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa
daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia
nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv
vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke
práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka
daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve.

Článok 8
Daňové priznanie
1. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si
sám vypočítať.
2. Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Jazernici, alebo stiahnuť z web
stránky MF.
Článok 9
Vyrubenie dane
1. Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia dodržaním § 20 zákona.
Daň sa vyrubuje platobným výmerom, ktorého vzor vydalo MF SR.

2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe
ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona. V prípade bezpodielového
spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
3. Ak celková výška vyrubenej dane z nehnuteľností nepresahuje finančnú čiastku 3,00 €
nevyberá sa.
Článok 10
Zaokrúhľovanie
1. Základ dane podľa § 7 zákona sa zaokrúhľuje v eurách na dve desatinné miesta smerom na
dol.
2. Ostatné zaokrúhľovanie sa bude vykonávať podľa § 101 ods. 2 zákona.
Článok 11
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti a ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak.
Správca dane určuje platenie dane nasledovne:
a)

Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 50,00 € a právnickej osobe 350,00 €,
je splatná naraz do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.

b)

Daň možno zaplatiť aj naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odst. 5, písmeno a).

c)

Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná, ak ide o daňovníka vykonávajúceho
poľnohospodársku výrobu v troch splátkach a to 20 % dane do 31. mája, 30 % dane do 30.
septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného kalendárneho roka.

d)

V ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. mája, 31. júla,
30. septembra a 30. novembra bežného kalendárneho roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

2. Dane sa platia správcovi dane a možno ich zaplatiť:
a) Bezhotovostným prevodom na účet obce č. SK55 0200 0000 0000 1342 0362, vedený
vo VÚB, a. s., pobočka Turčianske Teplice
b) V hotovosti – do pokladne v kancelárii Obecného úradu oproti príjmovému dokladu
o zaplatení dane

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 12
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 pes uvedený v § 22 ods. 2 zákona
Článok 13
Daňovník

1. Daňovníkom dane za psa je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Článok 14
Základ dane
1. Základom dane za psa je počet psov.
Článok 15
Sadzba dane
1. Sadzba dane sú 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Článok 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22, ods. 1 zákona a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Článok 17
Správa dane
1. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
Článok 18
Splnomocňovacie ustanovenia
1. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 19
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva (ďalej len VP) je osobitné užívanie VP na
území obce Jazernica.
2. VP pre účely tohto VZN rozumieme všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
a to najmä:
a)
b)
c)
d)

všetky vedľajšie miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od priekopy po priekopu
parcela. č. 109, 273, 274, 275, 276, 277, 279, a 202.
spevnené plochy pri účelových budovách, ktoré sú majetkom obce a to budova obecného
úradu s poštou, kultúrneho a hasičského domu, sociálneho zariadenia pri KD, základnej
a materskej školy, budovy bývalej základnej školy a márnice na miestnom cintoríne.
všetky neknihované parcely v intraviláne obce Jazernica.
všetky verejnosti prístupné pozemky a chodníky v obci Jazernica okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb.

3. Osobitným užívaním VP sa rozumie najmä:
a)
b)
c)
d)

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb (predajný stôl, motorové vozidlo,
stánok s plachtou a pod.)
umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia (lešenie, oplotenie a pod.)
umiestnenie skládky, napr. skládka KO, skládka sutiny alebo kameňov, skládka zeminy,
skládka nepotrebných prebytkov z domácnosti
trvalé parkovanie vozidla, napr. vyhradenie priestoru pre motorové vozidlo, súvislé státie
na tom istom mieste.
Článok 20
Oslobodenie od dane

1. Umiestnenie skládky na VP, ktoré bude trvať po dobu 10 dní. Od dane sú oslobodené fyzické
a právnické osoby. Oslobodenie je podmienené včasným oznámením o umiestnení skládky
správcovi dane. Pod skládkou sa rozumie hlavne stavebný materiál, tuhé palivá, železný
odpad a pod.
2. VP, ktorého užívanie je na základe osobitného predpisu – súhlasu správcu miestnych daní
obce Jazernica napr. počas výstavby a pri odstraňovaní porúch a zariadení inžinierskych sieti.
Článok 21
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá VP užíva.
Článok 22
Základ dane
1. Základom dane za užívanie VP je výmera užívaného VP v m2.
Článok 23
Sadzba dane
1. Za nasledujúci deň po uplynutí 10 dní podľa čl. 16, ods. 1 tohto VZN sa platí daň 0,33 € za 1
m2 zabratej obecnej plochy.
2. Za užívanie VP od 15 m2 do 25 m2 slúžiaceho na poskytnutie služieb - predajného zariadenia
stanovuje Obecné zastupiteľstvo na 3,00 € za každú aj začatú hodinu, začatý m2 a začatý
deň.
3. Za trvalé parkovanie motorového vozidla, na miestnych komunikáciách uvedených v čl. 15
tohto VZN, pričom nerozhodujú jeho rozmery určuje Obecné zastupiteľstvo sumu 3,00 €. Za
trvalé parkovanie motorového vozidla sa považuje čas bez prerušenia parkovania v rozsahu
troch dní t.j. 72 hodín.
Článok 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania VP a zaniká dňom skončenia
osobitného užívania VP.
Článok 25
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie 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 do pokladne Obecného
úradu v Jazernici, alebo bezhotovostne na účet obce číslo:
SK 55 0200 0000 0000 1342 0362, vedený vo VÚB, a.s., expozitúra Turčianske Teplice.
3. Ak daňová povinnosť zanikne, správca dane postupuje podľa § 34a), ods. 3 zákona, ak sú
splnené všetky povinnosti daňovníka.
Článok 26
Určenie dane podľa pomôcok
1. Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
2. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí
základ dane a určí daň podľa pomôcok.
3. Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane
podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
4. Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje § 48 a § 49 zákona č. 563/2009 Z.
z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 27
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení
(ďalej len zariadenie).
Článok 28
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok 29
Základ dane
1. Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 30
Sadzba dane
1. Obec určuje sadzbu dane:
1 osoba dospelá x počet prenocovaní x 0,50 €
deťom do 15 rokov sa sadzba neurčuje

Článok 31
Vyberanie dane
1. Platiteľom dane na k. ú. obce je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodne
ubytovanie poskytuje. Jeho povinnosťou je daň za ubytovanie vybrať od ubytovaného a odviesť
na účet obce číslo: SK 55 0200 0000 0000 1342 0362 vedený vo VÚB, a.s., expozitúra
Turčianske Teplice.
Článok 32
Správa dane
1. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
Článok 33
Splnomocňovacie ustanovenie
1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný viesť si presnú evidenciu fyzických osôb,
ktorých v zariadení odplatne prechodne ubytuje (napr. knihu návštev a pod.).
2. Prevádzkovateľ 1 krát za štvrťrok predloží Obecnému úradu evidenciu ubytovaných osôb,
uvedenú v predchádzajúcom bode tohto VZN. Prevádzkovateľ zariadenia sám vypočíta daň
z ubytovania za určené obdobie a Obecný úrad vyrubí rozhodnutím daň za ubytovanie po
odsúhlasení jej výšky s prevádzkovateľom.

ŠIESTA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 34
Poplatok
1. Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
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 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 osoba, 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. Ďalšie možnosti platenia poplatku a kombinácia, ak má osoba trvalý pobyt a prechodný pobyt
v obci a súčasne užíva nehnuteľnosť alebo podniká v obci, poplatok platí podľa § 77 ods.3
zákona.
4. Poplatníkom nie je osoba uvedená v § 77, ods.4 zákona.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, § 77
zákona a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
6. Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť:
a) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
Článok 35
Sadzba poplatku
1. Obec nemá zavedený množstvový zber, preto sadzbu poplatku ustanovuje podľa §78, ods. 1,
písmena b/
2. Sadzba poplatku určená zákonom je najmenej 0,0066 € a najviac 0,1095 € za osobu
a kalendárny deň.
3. Sadzba poplatku sa stanovuje takto:
a) fyzické osoby:


0,050 € za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých osoba má,
alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt



0,015 € za 1 kg drobného stavebného odpadu
Poplatok sa platí jednorazovo pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na
odovzdávacom mieste obce. Miesto odovzdania určí starosta alebo jeho zástupca.



b) podnikateľské subjekty, právnické alebo fyzické osoby - podnikatelia
0,060 € na jedného zamestnanca a deň (podľa § 78 ods. 1 písm. b) zák. 582/2004).
Výška poplatku sa vypočíta podľa § 79 ods. 2 písm. b) zák. 582/2004. Počet
kalendárnych dní (pd) v určenom období 365 dní, sadzba (s) 0,060 €, ukazovateľ dennej
produkcie (udp) je koeficient stanovený obcou vynásobený priemerným počtom
zamestnancov. Poplatok sa vypočíta ako súčin (s x pd x udp) = poplatok.

Koeficient pre podnikateľské subjekty, právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov,
organizácie, ubytovacie zariadenia sa stanovuje v hodnote 0,5.

Článok 36
Určenie poplatku
1. V obci Jazernica je poplatok určený na obdobie jedného kalendárneho roka ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník podľa čl. 30, ods. 2, písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.

2. Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na určené obdobie,
ktoré je jeden kalendárny rok, sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku (s), počtu kalendárnych
dní v určenom období (pd) a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov (udp),
pričom ukazovateľom dennej produkcie odpadov v určenom období je súčet priemerného počtu
zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt
vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu
ako 1.

Článok 37
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti podľa § 80 ods. 1 a 2 zákona.
Článok 38
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Obec vyrubí poplatok spôsobom uvedeným v § 81 ods. 1 a 3 zákona. Obec vyrubuje poplatok
za každý kalendárny rok.
2. Poplatok sa platí v dvoch rovnomerných splátkach a to do 31. 05. a 31.07. príslušného
kalendárneho roka. Poplatok do výšky 54,75 € je splatný naraz do 31.05. príslušného
kalendárneho roka. V ostatných prípadoch najneskôr v deň splatnosti
Článok 38
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok
1. Správca dane postupuje podľa § 81a ods. 1,2,3,a 4 zákona.
Článok 39
Platenie poplatku
1. Poplatok sa uhrádza na účet Obce Jazernica č. ú. SK 55 0200 0000 0000 1342 0362, vedený
vo VÚB, a.s., expozitúra Turčianske Teplice VS - číslo platobného výmeru, KS 0998 a to
platobným príkazom alebo v hotovosti na Obecnom úrade oproti príjmovému dokladu.
Článok 40
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka mu odpustí, zníži alebo vráti poplatok za
obdobie, na ktoré predloží podklady, že sa na území obce nezdržuje viac ako 90 dní
v zdaňovacom období.
2. Podkladmi pre odpustenie, zníženie alebo vrátenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to :
a) Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, ktoré študenti predložia do
konca novembra príslušného kalendárneho roka. Počet dní posledného mesiaca december
sa určí odhadom. Študenti zaplatia obci celú výšku poplatku do 31. mája respektíve do 31.
júla príslušného kalendárneho roka a na základe hore uvedeného písmena a) sa im časť
poplatku ku koncu roka za dni, ktoré sa v obci nezdržujú vráti.
b) Osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt (ďalej len TP) alebo prechodný pobyt (ďalej len PP)
a pracujú mimo územia obce, okresu alebo SR doložia potvrdenie zamestnávateľa

o zamestnaní spolu s dokladom o ubytovaní, alebo čestné prehlásenie koľko dní počas roka
sa v obci zdržujú s overeným podpisom žiadateľa. Doklady je potrebné predložiť do
konca marca príslušného kalendárneho roka.
c) Osoby, ktoré v obci nemajú trvalý ani prechodný pobyt, ale na území obce vlastnia
nehnuteľnosť (i) napr. chatu, časť rodinného domu, rekreačný dom, záhradu a pod. platia
poplatok na jednu osobu a to nasledovne:
1

osoba x 0,050 x 200 dní v roku = 10,00 €

d) doklad o pobyte v zahraničí alebo štúdiu v zahraničí.
3. V prípade, že doklady podľa ods. 2 tohto VZN sú cudzojazyčné, je potrebné k nim doložiť aj
preklad do slovenského jazyka, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4. Ak si poplatník v zdaňovacom období neuplatní nárok podľa článku 34, ods. 2 a 3 tohto VZN
do uvedeného termínu príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v týchto lehotách
nepredloží vyššie uvedené doklady, nárok na zníženie, vrátenie alebo odpustenie poplatku
zaniká.
5. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
6. Ak obec zistí, že poplatníkovi bol vyrubený vyšší poplatok, obec postupuje podľa § 82 zákona.
Článok 41
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1. Poplatková povinnosť vzniká:
a) dňom prihlásenia poplatníka na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
b) dňom, kedy poplatník začal užívať nehnuteľnosť na území obce,
c) dňom, kedy poplatník nadobudol vlastnícky vzťah k nehnuteľností na území obce.
3. Poplatková povinnosť zaniká:
a) dňom odhlásenia sa poplatníka z trvalého alebo prechodného pobytu
obyvateľstva (odsťahovanie, úmrtie),
b) dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť poplatníkom.

v evidencii

4. Poplatník je povinný písomne oznámiť správcovi poplatku vznik, zánik príp. zmenu povinnosti
platenia poplatku do 30 dní odo dňa zmeny povinnosti platenia poplatku. Poplatník oznámi
obci všetky údaje rozhodujúce pre určenie poplatku.
Článok 42
Splnomocňovacie ustanovenie
1. Všetky zníženia alebo odpustenia poplatku uvedené v článku 40 tohto VZN si poplatník
uplatňuje formou žiadosti v termíne do 31. marca príslušného roka.
2. Poplatník, ktorý ma trvalý pobyt na obci a v obci Jazernica sa počas celého roka vôbec
nezdržiava je oslobodený od platenia poplatku.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 43
1. Spoločné ustanovenia sú uvedené v §§ 97, 98, 98 a, 98 b, 99, 99 a, 99 b, 99 c, 99 d, 99 e, 99 f,
99 g, 99 h, 100, 101, 102 zákona.

OSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 44
1. Obec týmto VZN zavedie miestne dane a miestny poplatok podľa § 103, ods. 1 zákona od 01.
januára 2018.
2. Ostatné ustanovenia tohto VZN, ktoré nie sú doteraz spomenuté sú doplnené a uvedené v §
104, 104 a – 104 f zákona.
Článok 45
Zrušovacie ustanovenia
1. Sú uvedené v § 106, ods. 1, 2, 3 a 4 zákona.
Článok 46
Platnosť a účinnosť
1. Toto VZN obce Jazernica bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Jazernica dňa
30.11.2017 uznesením číslo 173 bod A.
2. VZN č. 6/2017 obce Jazernica nadobudne platnosť dňom 01. 01. 2018 a účinnosť nadobúda
15 - tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli v obci.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne
záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady číslo 29/2013 zo dňa 13.12.2013 a dodatok č. 3/2015 zo dňa 14.12.2015.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Jazernici.
5. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov bol návrh VZN vyvesený dňa 15.11.2017 pred zasadnutím Obecného
zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov bolo schválené VZN vyvesené dňa 1.12.2017 po zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
4. Toto VZN č. 6/2017 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.
Ivan G e j d o š
starosta obce

