Obec Vyšná Polianka

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

na rok 2020

Obec Vyšná Polianka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods.2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 103 zákona č.582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
I. ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Článok 1
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Polianke podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v
nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a
s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto miestne dane:
- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
2. Obec Vyšná Polianka bude na svojom území vyberať miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.
II. ČASŤ
Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov
Článok 2
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona pre jednotlivé
katastrálne územia:
Vyšná Polianka:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – hodnota pôdy: 0,1483 €/ m²
- trvalé trávne porasty – hodnota pôdy:
0,0258 €/ m²
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2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. na území obce
Vyšná Polianka hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí
výmera pozemku v m² vo výške 0,098 €/ m² za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy. Takto ustanovená
hodnota pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým
posudkom.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pozemkov na 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci s počtom obyvateľov do 1000 obyvateľov.
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov
Stavebné pozemky

1, 32
1, 32
1, 32
13, 27

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

Článok 3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:
a/ 0, 40% zo základu dane pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalo trávnaté
porasty
b/ 0, 40% zo základu dane za záhrady
c/ 0, 40% zo základu dane za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d/ 0, 60% zo základu dane za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e/ 0, 25% zo základu dane za stavebné pozemky
Daň zo stavieb
Článok 4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m²
zastavanej plochy vo výške:
- 0,04
stavbu

€ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú

- 0,04 € za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
- 0,100 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
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- 0,14 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
- 0,200 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
- 0,340 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie,
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
- 0,200 € za ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich skupinách
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok 0,03 € za každé ďalšie
nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia t. j. prízemia ( § 12 ods. 3 zákona).
Daň z bytov
Článok 5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý 1 m2 podlahovej
plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome je vo výške 0,034 €.
2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory za každý aj začatý
1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome vo výške:
a) 0,034 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
b) 0,133 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Článok 6
Oslobodenie dane a zníženie dane
1. Správca dane v zmysle § 17 ods. 2 zákona ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov
na:
- pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
- časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky , signály a iné zariadenia bodov,
geodet. základov, stožiare rozvodu elektrických zariadení, stĺpy telekomunikačného vedenia
a televízne privádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I, stupňa a II. stupňa.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov, stavieb a bytov (§ 17 ods. 2, 3
zákona) takto:
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- 30% z daňovej povinnosti na pozemky (okrem stavebných), ktorých vlastníkmi sú
občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne
na ich osobnú potrebu.
III. ČASŤ
Daň za psa
Článok 7
Sadzba dane
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2. Základom dane je počet psov.
3. Sadzba dane je 5,- € za jedného psa a kalendárny rok.
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
IV. ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok 8
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Vyšná Polianka. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú
pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcii, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného
priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislostí s odstránením poruchy alebo
havárie rozvodov a verejných sieti.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
6. Sadzba dane za umiestnenie stavebných zariadení všetkého druhu (napr. lešenia,
veľkokapacitných kontajnerov a pod.) a skládok materiálov (napr. stavebných, výkopových
a pod.) je
a) 0,03 € za každý m² a deň
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7. Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb je
a) 0,03 € za každý m² a deň
b) 2,- € a deň pri predaji tovaru z pojazdnej predajne
8. Sadzba dane za trvalé parkovanie je
a) 2,-€ mesačne u osobných áut a obytných prívesov, ktorých prevádzkovateľom je
fyzická osoba,
b) 3,-€ mesačne u osobných áut a obytných prívesov, ktorých prevádzkovateľom je
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,
c) 0,50 € mesačne na m² zabratej plochy nákladných áut, prívesov, návesov a autobusov
do dĺžky 10 m,
d) 0,60 € mesačne na m² zabratej plochy nákladných áut, prívesov, návesov a autobusov
nad 10 m dĺžky.
9. Sadzba dane za umiestnenie cirkusov, lunaparkov, drobných zábavných zariadení
(kolotočov strelníc, hojdačiek atď.) a iných atrakcií je 0,05 € za m² a deň.
10. Sadzba dane za účelovo určeného pozemku pre státie cestných motorových vozidiel, je
0,03 € za m² a deň.
11. Sadzba dane za iný záber verejného priestranstva, ktorý nie je možné zdaniť podľa
odsekov 6 až 10 je 0,05 € za m² a deň.
12. Od dane je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) pri kultúrnych a športových podujatiach usporiadaných na verejnom priestranstve bez
vstupného,
b) pri podujatiach, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely,
c) pri podujatiach, ktorých organizátorom sú zdravotnícke alebo sociálne zariadenia,
školské zariadenia, občianske združenia, ktorých cieľom podľa stanov je ochrana
prírody a krajiny.
13. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
ukončenia užívania verejného priestranstva. Daň sa vyberá za každý aj neúplný deň.
14. Daň vyrubí správca dane platobným výmerom.

V. ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Článok 9
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 0,0248 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 9,05 €
na osobu a rok)
2. Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov je 0,02083 € za liter komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov (t. j. 45 €/120 litrová nádoba odpadu )
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3. Sadzba poplatku pre chaty, pozemné stavby, záhrady je 0,0137 EUR za jeden deň
t. j. 5,00 EUR na rok)
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad

(

1. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivín je 0,015 € za kilogram.
2. Uloženie drobného stavebného odpadu je určené na skládke „Recyklačné stredisko stavebnej
sutiny Zborov, Zborov 686“
3. Poplatok uhradí občan na Obecnom úrade na základe vážneho lístka

Článok 10
Určenie poplatku
1. Poplatok pre fyzické osoby sa určí ako súčin sadzby poplatku uvedenej v článku 9
ods.1 a počtu kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom má poplatník
trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený
užívať nehnuteľnosť na území mesta. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov
spoločnej domácnosti.
2. Poplatok pre právnické osoby a podnikateľov sa určí ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby poplatku uvedenej v článku 9 ods. 2 a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva,
pri frekvencii vývozu 1-krát za tri týždne t.j. 18 krát/ rok.
Článok 11
Oslobodenie od platenia poplatku
1. Od platenia poplatku sú oslobodení poplatníci za obdobie, v ktorom sa preukázateľne
zdržiavali alebo zdržiavajú:
a)
v zahraničí,
b)
mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu zamestnania a ktorí súčasne
preukážu platenie poplatku v inej obci za uvedené obdobie.
2. Podmienkou na odpustenie poplatku podľa ods. 1 je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva, že poplatník sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
V doklade musí byť uvedený dátum od kedy a do kedy bol (alebo bude) poplatník v zahraničí.
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:
a)
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie
zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie zamestnávateľa ( SR ) o výkone práce poplatníka
v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, zmluva o poistení
v zahraničí, víza, pracovné povolenie a pod. u poplatníkov oslobodených podľa ods. 1 písm. a)
b)
potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období, doklad
o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie alebo potvrdenie správcu bytov o platení
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poplatku v rámci platieb za byt a fotokópia rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci
u poplatníkov oslobodených podľa ods. 1 písm. b)
3. Doklady uvedené v ods. 2 nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
4. Ak si daňovník v zdaňovacom období neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr
do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie
zaniká.
Článok 12
Zníženie poplatku
1. Poplatok vypočítaný podľa článku 9 ods. 1 sa vynásobí koeficientom 0, 5 pri
a) osobách, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia okresu Bardejov,
b) osobách, ktoré pracujú turnusovo mimo trvalého resp. prechodného pobytu,
c) osobách, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu
minimálne 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia.
2. Osoby uvedené v článku 9 sú povinné preukázať správcovi poplatku doklady
odôvodňujúce použitie príslušného koeficientu do 31. 1. príslušného kalendárneho roka a to
a) osoby, ktoré študujú potvrdenie o návšteve školy,
b) osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu potvrdenie o prechodnom
pobyte v inej obci,
c) osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu minimálne
90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia pracovnú zmluvu.
3. Doklady uvedené v ods. 2 nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
4. Ak si daňovník v zdaňovacom období neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr
do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2. nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
IV. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 10
1. Na konanie vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy,
a to zákon SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a zákon NR SR č. 563/ 2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Vyšná Polianka v mene
ktorej vystupuje starosta obce. Administratívnu stránku správy miestnych daní a miestneho
poplatku vykonáva obecný úrad.
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3. Týmto nariadením sa ruší VZN obce Vyšná Polianka č. 01/ 2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšná
Polianka pre rok 2015.
4. Toto nariadenie bolo schválené OcZ dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť 01.01. 2016.
5. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválene ObZ dňa 14.12.2016 uznesením č. 49/2016
a nadobúda účinnosť 01.01.2017
6. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválene ObZ dňa 14.12.2018 uznesením č. 07/2018
a nadobúda účinnosť 01.01.2019
7. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválene ObZ dňa 14.12.2019 uznesením č. 21/2019
a nadobúda účinnosť 01.01.2020

Vo Vyšnej Polianke, dňa 14.12.2019

Ľuboš Špik
starosta obce

Vyvesené:

14.12.2019

Zvesené:

31.12.2019
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