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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Krajné toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č.4/2005

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce K R A J N É
I.časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1 .Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „ miestne dane a miestny poplatok) na území
obce Krajné.
2 .Obec Krajné 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 nevýherné hracie prístroje
f/ daň za jadrové zariadenia
3 .Obec Krajné na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
4 .Obec Krajné na svojom území ukladá poplatky, ktoré nie sú uvedené v zákone: za
používanie obecného rozhlasu a inzerciu a za použitie priestorov v majetku obce

Krajné.
5 .Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľnosti, dane za psa,
dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

II.časť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
1
.Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení §5 zák. 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 o miestnych daniach“).
2
.Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Krajné v členení podľa
§6 ods. 1 až 6 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
3
.Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení §7 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca
dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
4
.Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovná:
ročná sadzba dane z pozemkov podľa §8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach je pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo základu dane. Základom dane podľa
prílohy č. 1 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach je: za ornú pôdu, chmeľnice ,
vinice a ovocné sady je 7,03Sk/m2,základom dane za trvale trávnaté porasty je
1,51Sk/m2, základom dane podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach za záhrady, zastavané plochy a nádvoria , ostatné plochy s výnimkou
stavebných pozemkov je 56,-Sk/m2 a základom dane za stavebné pozemky je 560,Sk/m2:
a/ ročná sadzba dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné
sady je
0,29% zo základu dane
b/ ročná sadzba dane za trvalé trávne porasty je
0,29% zo základu dane
c/ ročná sadzba dane za záhrady sa v celej obci zvyšuje
(§8 ods. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach)
na 0,41% zo základu dane
ročná sadzba dane za záhrady sa v miestnej časti záhradkárska
osada Žadovica zvyšuje
na 0,90% zo základu dane

d/ ročná sadzba dane za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy je hodnota pozemku zistená za 1m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je
0,28% zo základu dane
e/ ročná sadzba dane za rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku zistená
za 1m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku je
0,28% zo základu dane
f/ ročná sadzba dane za zastavané plochy a nádvoria sa v celej
obci zvyšuje (§8 ods. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach)
na 0,41% zo základu dane
g/ ročná sadzba dane za stavebné pozemky je
0,29% zo základu dane
h/ ročná sadzba dane za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
sa v celej obci zvyšuje (§8 ods. 2 zákona č. 582/2004
o miestnych daniach)
na 0,41% zo základu dane
§4
Daň zo stavieb
1
.Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení zákona §9 o
miestnych daniach.
2
.Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Krajné, ktoré majú jedno
alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na
ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby
alebo ich časti, ktoré sa skutočne využívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné
rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3
.Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Do zastavanej
plochy sa nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.
4
.Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 1,-Sk.
Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v §12 ods.1 sa podľa §12
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v celej obci
zvyšuje nasledovne:
a/ na 2,20Sk/m2 za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby, u viacpodlažných budov sa
sadzba dane zvyšuje za každé podlažie o 1,60Sk/m2
b/na 3,50Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

c/ na 5,00 Sk/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu, u viacpodlažných budov
sa sadzba dane zvyšuje za každé podlažie o 1,60Sk/m2,
na 8,00 Sk/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
v záhradkárskej osade v Žadovici, u viac podlažných budov sa
sadzba dane zvyšuje za každé podlažie o 1,60Sk/m2
d/ na 4,80Sk/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových domov,
e/ na 8,50 Sk/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb
na skladovanie a administratívu,
f/ na 11,80Sk/m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu, u viacpodlažných
budov sa sadzba dane zvyšuje za každé podlažie o 1,60Sk/m2
g/ na 5,00Sk/m2 za ostatné stavby
§5
Daň z bytov
1
.Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o
miestnych daniach.
2
.Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Krajné v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické
osoby, sú byty a nebytové priestory.
3
.Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m2.
4
.Ročná sadzba dane z bytov je 1,-Sk/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu alebo nebytového priestoru.
Ročná sadzba dane z bytu a nebytového priestoru uvedená v § 16 ods.1 sa podľa §16
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v celej obci zvyšuje nasledovne:
a/ na 2,20Sk/m2 za byt a nebytový priestor.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1
.Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká
31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k
nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z
nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu

zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
2
.Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho
obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
3
.V ďalších rokoch je povinný do 31.januára t.r. podať priznanie len daňovník,
ktorému vznikne nová daňová povinnosť, alebo nastali u neho zmeny rozhodujúce na
vyrúbenie dane.
4
.Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný
podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb
dane z nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb (§5 ods. 4, §9 ods.3 a § 13 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom
túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania.
5
.Za nesplnenie tejto povinnosti uloží obec pokutu vo výške 1% dane fyzickej osobe
najviac 500,-Sk a právnickej osobe najviac 5.000,-Sk.
6
.Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet
dane a daň si sám vypočítať.
7
.Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko,
titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný
vyplniť všetky údaje daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené
podľa osobitného predpisu.
8
.Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane do 15.mája
bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň
tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa §19 ods. 2
zákona o miestnych daniach.
9
.Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31.mája bežného zdaňovacieho
obdobia i keď presahuje sumu 500,-Sk pri fyzickej osobe a 5.000,-Sk pri právnickej osobe.
10
.Ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu je daň splatná v
troch splátkach a to: 20% dane do 30. júna, 30% dane do 30. septembra a 50% dane do
30. novembra bežného roka.
11
. Daňovník, ktorý prevádza podnikateľskú činnosť môže písomne požiadať o
platenie dane v 4 rovnakých splátkach a to do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30.
novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
12
.Sankčný úrok vyrubí správca dane daňovému subjektu podľa § 35b zákona č.
511/1992 Zb..o správe dní a poplatkov v znení neskorších predpisov, ak daň alebo rozdiel
dane vyrubený správcom dane nebola zaplatená v lehote a vo výške určenej správcom
dane v rozhodnutí. Správca dane vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške
štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky SR platnej v deň vzniku
daňového nedoplatku.
13
.Sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne v úhrne 100,-Sk za jedno zdaňovacie
obdobie.
14
.Správca dane môže v jednotlivých prípadoch vykonať opatrenie na odstránenie
tvrdosti, ktoré mohli zo zákona v podmienkach obce vzniknúť.

15
.Pri vzniku pochybnosti, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa tohto
zákona, je oprávnený rozhodnúť správca dane po prerokovaní s príslušným stavebným
úradom.
§7
Daň za psa
1
.Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom , ktorého vlastní alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
2
Vymedzenie pojmov (§2 zákona o držaní psov):
a/ zvláštnym psom je pes:
1. používaný súkomnými bezpečnostnými službami podľa osobitného
zákona
2 .používaný horskou službou
3 .používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany,
4 .poľovný
5 .ovčiarsky
6 .vodiaci
7 .počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku
b/ nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil
bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol
použitý v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
c/ voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov psov, za voľný pohyb psa
sa nepovažuje pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,
ktorá ho vedie.
3
.Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3
zákona č. 282/2002 o držaní psov v znení neskorších predpisov.
4
.Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný úrad.
5
.Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 30,-Sk.
6
.Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§4 zákona)
7
.VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti:
a/ osoba, ktorá vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
políciou, pracovníkmi OcÚ preukázať totožnosť psa známkou
b/ pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený
známkou alebo čipom
c/ vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii
8
.Voľný pohyb psov je zakázaný na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách, so psom sa zakazuje vstup do budov obce, ZŠ, MŠ, cintorín, ihrisko,
obchodov, kostolov.
9
.Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje §6 zákona o držaní psov
VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti:
a/povinnosť vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov , dopravných

prostriedkov, poškodzovaniu zelene a pod.
10
Daňovníkom je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
11
.Základom dane je počet psov.
12
.Sadzba dane je 100,-Sk za jedného psa a kalendárny rok.
13
.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 daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
14
.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.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä
označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého
pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa
uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
15
.Spôsob preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomne s vyššie uvedenými požiadavkami
16
.Spôsob preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomne a s dôvodom odhlásenia
17. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.
18.Spôsob platenia dane poštovou poukážkou, alebo v hotovosti v pokladni OcÚ.
19 Porušenie povinnosti upravených týmto VZN je priestupkom podľa zákona o
priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
20 V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje
starosta.
21 Ostatné neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v súlade s
ostatnými osobnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o ochrane zvierat č.
115/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákonom o veterinárnej starostlivosti č.
337/1998 Z.z.v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 70/2000 Z.z. , zákona
č. 23/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou o chove spoločenských
zvierat č. 231/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
1
.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom
priestore verejného priestranstva.
2
.Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Krajné, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: cesta, miestna
komunikácia, námestie, chodník, trhovisko.
3
.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.
4
.Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN 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
pod.
5
.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
6
.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
7
.Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná:
a/za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
1,-Sk za 1m2/ deň
b/za umiestnenie predajného zariadenia – trvale
2,-Sk za 1m2/deň
prechodne
10,-Sk za 1m2/deň
c/za umiestnenie reklamného zariadenia rozhodne obecný úrad individuálne o každom
prípade, pričom daň môže byť stanovená až do výšky 5,-Sk za 1m2/deň – pl.tabule
d/za miesto na trhovisku
10,-Sk za 1m2/deň
e/za umiestnenie skládky stavebného materiálu pri výstavbe rodinného domu
1,-Sk za 1m2/deň
f/za používanie miesta na trvalé parkovanie motorového vozidla
50,-Sk/mesačne
g/za trvalé parkovanie motorového vozidla
10,-Sk za 1m2/deň
h/za umiestnenie stavebného zariadenia na verejnom priestranstve
(fyzickými i právnickými osobami)
2,-Sk za 1m2/deň
ch/za umiestnenie cirkusu
5,-Sk
za
1m2/deň
i/za umiestnenie lunaparku
20,-Sk za 1m2/deň/
vozidlo
j/za umiestnenie inej atrakcie
10,-Sk za 1m2/deň
8
.Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne
podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Krajnom
a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom
sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3
dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp.
zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Krajnom skutočnosť,
že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
9
.Miestnu daň obec vyrubí a splatnosť stanovuje nasledovne:
a/jednorazovo do pokladne OcÚ alebo poštovou poukážkou

§9
Daň za ubytovanie
1
.Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2
.Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje.
3
.Základom dane je počet prenocovaní.
4
.Sadzba dane je 4,-Sk na osobu a prenocovanie.

5
.Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe
ubytovaných“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do
zariadenia, v hotovosti v slovenských korunách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše
príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
6
.Daňovník ohlasuje vznik a zánik daňovej povinnosti.
7
.Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovne:
a/ po predložení počtu ubytovaných – zdokladovanie knihou ubytovaných štvrťročne.
§10
Daň za nevýherné hracie prístroje
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.
3
.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.
4
.Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5
.Sadzba dane je 1.000,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6
.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
7
.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. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Krajnom. Písomné oznámenie pri
vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
8
.Obec daň vyberá nasledovným spôsobom:
a/ v hotovosti v pokladni OcÚ
b/ poštovou poukážkou
9
.Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.
§11

Daň za jadrové zariadenia
1
.Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v
ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové
zariadenie“) a to aj časť kalendárneho roka.
2
.Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
3
.Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
4
.Zastavané územie obce Krajné je situované v pásme od Jaslovských Bohuníc nad
10 km do 30 km.
5
.Sadzba dane je podľa §70 písm b/ zákona č. 582/2004 Z.z. 0,02Skza m2.
6
.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
7
.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad V Krajnom
8
.Daň za jadrové zariadenia vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok
9
.Vyrubená daň za jadrové zariadenia je splatná do 31. marca zdaňovacieho
obdobia.

III.časť
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§12
1
.Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady 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 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, 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
.Ak má osoba podľa odseku 2 písm a/ v obci súčasne trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/
tohto ustanovenia 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 alebo prechodného pobytu / to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový
zber/.

4
.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 alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej le
„platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5
.Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm.a/ 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.
6
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku
2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
7
Sadzba poplatku je:
a/ 0,79Skza jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov alebo 1,34 Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov v obci (jej miestnych častiach a osadách kde je zavedený
množstvový zber).
b/ 0,71 Sk na osobu a kalendárny deň, ak v miestnych častiach a osadách kde nie je
zavedený množstvový zber.
8
Sadzba poplatku prepočtom a počet žetónov:
a/ množstvový zber
1. Pôvodca odpadov, držiteľ odpadu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci
0,79 Sk/l
alebo(popolnica KUKA 110l s užitočným obsahom cca 100l)
1,34Sk/kg
t.j.:
pri cene žetónu
87,70Sk/ks
dňoch pobytu na území obce
365 dní
je stanovený poplatok
260,-Sk/osoba
počet pridelených žetónov
3ks
2. Podnikateľský subjekt, ako pôvodca – držiteľ odpadu (s výnimkou podnikateľov
uvedených v čl.IV.bod 1 vo VZN 2/2004 so sídlom-prevádzkou) v obci
0,79Sk/l
ekvivalent 1 zamestnanca
0,5
ekvivalent poskytovaného lôžka (hotel. a rešt. služby)
0,2
t.j.:
pri počte zamestnancov
x
dňoch podnikania na území obce,
365
ekvivalente zamestnancov
0,5
je stanovený poplatok (ak subjekt pracuje v prevádzkárni)
260+(x*0,5*260,-)
(ak subjekt má len zamestnancov)
x*0,5*260
počet pridelených žetónov
poplatok/ 87
cena ďalších žetónov pre podnikateľov
100,-Sk/ks

cena ďalších žetónov pre občanov
60,-Sk/ks
3. Občanovi, vlastníkovi – užívateľovi nehnuteľnosti, ktorý trvale sa v obci nezdržiava a
ktorého nehnuteľnosť sa nachádza v miestnej časti, osade, kde sa množstvový druh
zberu vykonáva (povinný vlastniť zbernú nádobu typ KUKA 110 l):
je stanovený poplatok:
260,-Sk
b/ paušálny zber
Paušálny zber sa vykonáva zbernými nádobami typu VOK 3 – 7m3 v miestnych časiach
a osadách, kde nie je zabezpečený množstvový zber pomocou ZN typu KUKA
(dostupnosť) v časti (zimné obdobie) alebo počas celého roka.
Pôvodca – držiteľ odpadu na základe platobného výmeru
0,71 Sk/deň
t.j.:
pri pobyte
365 dní
sadzba na 1 osobu
0,71 SK/deň
bude FO vymerané ročne
260,-Sk
Pre výmer platný pri čiastočnom pobyte, čiastočnom užívaní nehnuteľnosti, platí
ustanovenie vyššie uvedené v odstav. 8 odsek a/ č.3.
9
.Systémy zberu:
a/ Množstvový zber
Obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby podľa odseku 7 písm. a/
a objemu zbernej nádoby (resp. súčtu objemu nádob), ktoré poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
podľa VZN obce č. 2/2004 (frekvencia odvozov a objem zbernej nádoby sú určené
poplatníkom v súlade s uvedeným VZN obce o odpadoch č. 2/2004).
b/ Paušálny zber
Obec určuje poplatok na určené obdobie, ktorým je kalendárny rok:
1.pre poplatníka uvedeného v odseku 2 písm. a/: ako súčin sadzby poplatku podľa
odseku 7 písm . b/ a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
2. pre poplatníka podľa odseku 7 písm.b/ , počtu kalendárnych dní v určenom období a
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Právnická osoba alebo podnikateľ, u ktorého na jeho žiadosť v súlade s §39 ods. 12
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zavedený
množstvový zber platí poplatok, ktorý je súčinom množstva ním vyprodukovaných
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a sadzby podľa odseku 7 písm
a/ určenej na 1 kg takých odpadov.
10
.Ukazovateľ produkcie v určenom období komunálnych odpadov je súčet:
a/ priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie , ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom podľa §77 ods. 2 pís. b/ alebo c/ zákona 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú
u poplatníka v štátozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán,
pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva
alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická
osoba,ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb
sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
(ďalej len „priemerný počet zamestnancov“) a
b/ priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby, do tohto
počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo

prechodný pobyt
2.
miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie v určenom
období komunálnych odpadov priemerný počet podľa prvého bodu, alebo
3. priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, ak ide o
poplatníka, u ktorého sa do ukazovateľa produkcie v určenom období komunálnych
odpadov nezapočítava priemerný počet podľa prvého ani druhého bodu, koeficient
nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1.
4.ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta
podľa podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom
období je súčet a/priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu
hodnotu ako 1, a b/ priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3.
11
.Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 9 je
a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť, alebo
b/ počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
povinnosť podľa §80 zákona o miestnych daniach o skutočnosti, ktorá má za následok
zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písm.a/.
12
.Poplatok vyrubí obec platobným výmerom a ak poplatník preukáže , že využíva
množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným vo VZN obce, obec poplatok
nevyrubí platobným výmerom.
Poplatok sa vyberá nasledovne: obec na základe skutočností platných v rozhodujúcom
období (ohlásení, prijatých v stanovených lehotách) vystaví a doručí poplatníkovi
poštový peňažný poukaz k úhrade poplatku. Po uhradení poukazu poplatku
poplatníkom záväznou normou v stanovenej lehote obec prostredníctvom svojho
povereného zamestnanca, vydá poplatníkovi stanovený počet žetónov. Poplatník v
pokladni obecného úradu si zakupuje i potrebný počet obalov pre separované zložky
komunálneho odpadu.
13.Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej skutočnosti, ako aj
od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré sa platil poplatok, v prípade ak došlo k
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa
odseku 2 pís. b/ alebo písm. c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO)
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti podľa §77 ods. 7 zákona o
miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §79 zákona o miestnych daniach (ak je
zavedený množstvový zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §83
zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku. Takýmito dokladmi sú najmä:
- doklad potvrdzujúci dlhodobý pobyt mimo územia SR
14 Obec môže v odôvodniteľných prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť, alebo môže poplatok odpustiť.

15 Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.
16 Splatnosť poplatku je na celý kalendárny rok do 31.3. v bežnom roku a ak vznikne
poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok resp. jeho splatná časť
od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla poplatková povinnosť. Za
jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto
VZN nie je stanovený iný spôsob vyberania a platenia poplatkov.
17 Ak obec sama, alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo,že nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví
výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
18 Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo
odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť
preplatok nižší ako 70,-Sk.
19 Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže:
- že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí alebo zdržiaval v zahraničí
Uvedené skutočnosti preukazuje obci poplatník – žiadateľ o zníženie alebo odpustenie
poplatku najmä predložením nasledovných dokladov:povolenie pracovného pobytu v
zahraničí, prípadne štúdia v zahraničí a pod.
O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a
doložením dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote 30 dní od vzniku
rozhodujúcich skutočností.
§13
Poplatok za používanie obecného rozhlasu a inzercia
1
Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá požaduje odvysielanie oznamu
v obecnom rozhlase, alebo uverejnenie inzerátu.
2
Za oznámenie o úmrtí sa poplatok nevyberá.
3
Sadzba poplatku:
a/za vyhlásenie každého jednotlivého oznámenia
50,-Sk
b/ za inzerciu
10,-Sk/mesiac
§14
Poplatok za použitie miestností v majetku obce Krajné
1
2
3

.Platí právnická osoba za použitie zasadačky OcÚ, PZ Krajné, PZ Matejovec.
.Poplatok sa nevzťahuje na záujmové organizácie v prípade schôdze
.Sadzba poplatku:
a/ za každú jednotlivú akciu, zasadačka OcÚ, PZ Matejovec, PZ Krajné (kar, životné
jubileum) pre obyvateľa obce
100,-Sk/hod.
aa/ pre mimo obyvateľov Krajného
200,-Sk/hod.
b/ za kultúrne podujatie PZ Matejovec, PZ Krajné (zábava, diskotéka, svadba)
400,-Sk a elektrika
c/ priestory v PZ Krajné
70,-Sk/m2/rok

IV.časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1
.Správu miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva obec Krajné
prostredníctvom starostu obce Krajné
2
.Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce Krajné.
§16
Záverečné ustanovenia
1
Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych
daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
2
Na tomto VZN obce Krajné sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krajnom dňa
3
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Krajné č. 3/2004.
4
Zmeny a doplnky tohto VZN nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Krajnom.

V Krajnom dňa 14.12.2005

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

