Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 4/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Raslavice
Obec Raslavice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5, 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods.
1, 2, 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 1, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
1) Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach 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 (ďalej len zákon) zavádza týmto všeobecne záväzným
nariadením s účinnosťou od 1. januára 2013 na kalendárny rok 2013, ktorý je zdaňovacím obdobím
tieto miestne dane a poplatky:
a. daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových
priestorov v bytovom dome - ďalej len "daň z bytov").
b. daň za psa,
c. daň za užívanie verejného priestranstva,
d. daň za ubytovanie,
e. daň za predajné automaty,
f. daň za nevýherné hracie prístroje
g. poplatok za komunálne odpady a drobné odpady
2) Základné ustanovenia o miestnych daniach sú uvedené v II. – VII. časti zákona č. 582/2004 Z.z.

II. ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
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 m 2 a
hodnoty pôdy za 1 m 2 :
a)

orná pôda: 0,1835 EUR/m 2

b)

trvalé trávnaté porasty: 0,0590 EUR/m 2
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2) Správca dane ustanovuje hodnotu lesného pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane
z pozemkov násobí výmera lesného pozemku v m2: 0,06 EUR
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a
hodnoty pozemkov za 1 m2 :
a) stavebné pozemky:
18,58 EUR/m 2
b) záhrady:
1,85 EUR/m 2
c) zastavané plochy a nádvoria 1,85 EUR/m2
d) ostatné plochy
1,85 EUR/m 2
Článok 3
Sadzba dane
Upravená ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 8 zákona je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady .................................................................
b) trvalé trávne porasty ....................................................................................................
c) záhrady ........................................................................................................................
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ........................................................
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy ......................
f) zastavané plochy a nádvoria ........................................................................................
g) stavebné pozemky .......................................................................................................
h) ostatné plochy ..............................................................................................................

0,40 %
0,40 %
0,63 %
1,05 %
0,63 %
0,63 %
0,32 %
0,32 %

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 4
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.

Článok 5
Sadzba dane
1) Upravená ročná sadzba dane zo stavieb v zmysle § 12 ods. 2 zákona za každý aj začatý m 2
zastavanej plochy je:
a) 0,051 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,104 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,156 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,209 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 1,045 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,045 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,156 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2) V zmysle § 12 ods. 3 zákona pri viacpodlažných stavbách správca dane zvyšuje ročnú sadzbu
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dane podľa čl. V. o 0,033 EUR za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa určí tak, že
z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou na
príslušný účel využitia stavby a daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerné časti
základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely
využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
4) V zmysle § 20 odseku 2 zákona pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe, správca dane vyrubí
pomernú časť dane vydražiteľovi, začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť
v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

DAŇ Z BYTOV
Článok 6
1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
2) Upravená ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16, ods. 1, 2 zákona je:
0,051 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.
3) Ak sa byt používa na podnikateľskú činnosť, skladovanie, administratívu, prenájom, sadzba
dane je 1,045 €/m2. Ak byt slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň
sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane
sadzbou určenou na príslušný účel využitia bytu a celková daň sa vypočíta ako súčet
pomerných častí dane. Pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej plochy
časti stavby využívanej na daný účel k celkovej podlahovej ploche bytu.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 7
Oslobodenia od dane a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona) na:
- pozemky na ktorých sú postavené kostoly
- pozemky, na ktorých sú cintoríny
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky)
- močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I.
a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa
- pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných
pamiatok a vo vyhlásených pásmach a tretím a štvrtým stupňom ochrany
- pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem
rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze
s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa, na
genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na
nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou, t. j.
pozemky, ktoré tvoria neúžitky.
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2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb (§ 17 ods.3 zákona) vo
vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, slúžiacich výhradne na
vykonávanie náboženských obradov.
Článok 8
Vyrubenie dane z nehnuteľností

1) Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
2) Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 2,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.
Článok 9
Platenie dane z nehnuteľností
1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým je daň vyrúbená.
2) Daň vyššiu ako 350,00 € je možné platiť v termínoch osobitne dohodnutých so správcom dane.

III. ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 10
Predmet a základ dane za psa
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 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) Základom dane je počet psov.
Článok 11
Sadzba, vznik, zánik a platenie dane za psa
1) Sadzba dane je :
5,25 EUR ročne za jedného psa a kalendárny rok.
2) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1/, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
3) 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.
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 5, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
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IV. ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 12
Predmet, základ a daňovník dane 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) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 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, umiestnenie informačno-reklamného zariadenia a pod. Trvalým parkovaním vozidla mimo
stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre
určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom / napr.
motorové vozidlo, vrak motorového, vozidla, obytný príves / na tom istom mieste.
3) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
alebo v správe obce, najmä obecné komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, obecná zeleň a
pod. Miesta považované za vyhradené verejné priestranstvá:
-

priestory obecnej tržnice v areáli starej školy
parkovacia plocha pre Domom kultúry
verejné priestranstvá Domu kultúry, futbalového ihriska

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.
Článok 13
Sadzba, vznik, zánik a platenie dane za užívanie verejného priestranstva
1) Sadzba dane je :
-

za iné užívanie verejného priestranstva ako parkovanie 3,00 EUR/m2/deň
za parkovanie nákladného automobilu alebo iného nadrozmerného vozidla: 3,50 EUR/deň alebo
35,00 EUR/rok.

2) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
3) Daň je splatná jednorázovo, dňom vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva, na
základe platobného výmeru. Pri dočasnom parkovaní motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva je daň splatná začatím parkovania na parkovacom mieste.

V. ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 14
Predmet, daňovník a základ dane za ubytovanie
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení.
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2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3) Základom dane je počet prenocovaní.
Článok 15
Sadzba, platenie a povinnosti platiteľa dane za ubytovanie

1) Sadzba dane je 0,50 EUR na osobu za jedno prenocovanie.
2)Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
3)Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný viesť si evidenciu ubytovaných osôb.
4)Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zúčtovať, priznať a odvádzať daň polročne k poslednému dňu
nasledujúceho mesiaca a majetkovo za ňu zodpovedá.

VI. ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 16
Predmet, daňovník a základ dane za predajné automaty
1./Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len „predajné automaty“).
2./Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3./Základom dane je počet predajných automatov.

Článok 17
Sadzba, vznik, zánik, platenie a povinnosti platiteľa dane za predajné automaty
1) Sadzba dane je 30,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti ( počet predajných automatov,
evidenčné čísla ) správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň
na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 5, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
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VII. ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 18
Predmet, daňovník a základ dane 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 prístrojov.

Článok 19
Sadzba, vznik, zánik, platenie a povinnosti platiteľa dane za nevýherné hracie prístroje
1) Sadzba dane je 35,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti ( počet nevýherných hracích
prístrojov, evidenčné čísla ) správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 6, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
6) Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu.

VIII. ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 20
Predmet, platiteľ a poplatník poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov poch ádzajúcich od fyzických osôb
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu .
2) 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 29)
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,

Strana 7/11

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) U poplatníkov podľa ods. 2/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej evidencii
obyvateľov vedenej na ohlasovni OcÚ ( trvalý a prechodný pobyt ) a z údajov získaných ohlasovacou
povinnosťou osôb oprávnených užívať alebo užívajúcich nehnuteľnosť.
4) 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 pís m. 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.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je
miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú
prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To
neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
5) 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 sociáln ych 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.
6) Poplatok od poplatníka môže na základe písomnej dohody s poplatníkom v ustanovenej výške pre
obec vyberať a ručiť zaň:
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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
7) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
8) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2/ písm. a) žije v spoločnej domácnosti ( podľa §115 OZ,
domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje
potreby), 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 SR alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť
mestu.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
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Článok 21
Sadzba, vyrúbenie, ohlasovacia povinnosť poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
2) Sadzba poplatku je:
a) 0,02466 € za osobu a kalendárny deň, teda 9,00 €/rok v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje
sadzba pre množstvový zber
b) 2,70 € za 1 vývoz jednej 110 l nádoby, resp. 0,0,0245 € za jeden liter odpadu pri vývoze odpadu vo
väčších kontajneroch v prípade podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie. Týmto
poplatkom bude spoplatnený aj vývoz fyzickým osobám podľa čl. 20 ods. 2 písm. a) v prípade ak
požiadajú o vývoz väčšieho množstva, na aký majú nárok v zmysle ods. 9 tohto článku.
c) 0,03 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
3) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
4)Poplatok je splatný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je poplatok
vyrúbený.
5) Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, ohlásiť obci:
a. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba
podľa Čl. 20 ods.2/ písm. b),c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo,
b. identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa Čl.
20, ods. 8/,
c. údaje rozhodujúce pre určenie poplatku a doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje. Ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
6) Podľa § 42 zákona SNR č. 511/1992 Zb. je správca poplatku oprávnený zistiť základ poplatku a
určiť poplatok podľa pomôcok, ktoré má k dispozícií alebo ktoré si sám zaobstará a to i bez súčinnosti
s platiteľom.
7) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok
má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
8) Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením formulára
ohlasovacej povinnosti na OcÚ (príloha č. 1).
9) Systém zberu je podrobne opísaný vo VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Raslavice. Domácnosť s počtom osôb do 5 vrátane má nárok na
vývoz jednej 110 l nádoby so zmesovým komunálnym odpadom 1 krát za 3 týždne. V prípade ak má
domácnosť viac ako 5 členov, má nárok na vývoz ďalšej 110 l nádoby. Pri zaplatení poplatku si
obyvatelia na obecnom úrade vyzdvihnú nálepky, ktorými si označia zberné nádoby, na vývoz ktorých
budú mať nárok. Vyvážané budú len označené zberné nádoby.
Článok 22
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
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 ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
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2. Obec poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v
nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,
b) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení
poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
c) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na
základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania
v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia
v zahraničí atď.),
d) 70 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove,
alebo na internáte,
e) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti v obci
preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom.
3. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo obec, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe potvrdenia
o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas
daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.). V
prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
e) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava.

IX. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 23
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a poplatkov vykonáva Obec Raslavice.
2) Daň, splátka dane a pomerná časť dane podľa tohto nariadenia a poplatok sa zaokrúhľujú na
stotiny eurocentu nahor.
3./Obecné dane možno platiť:
- prevodom na účet č. 1921522/0200, IBAN: SK59 0200 0000 0000 0192 1522
- poštovou poukážkou
- v pokladni Obecného úradu Raslavice.
4./Ak si daňovník a poplatník neplnia oznamovaciu a finančnú povinnosť podľa tohto nariadenia,
správca daní a poplatku uplatní sankciu v zmysle § 35-37 zákona SNR č. 511/1992 Zb.v znení
neskorších predpisov.
5./Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach obecných daní a poplatku
podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov /2 .

Článok 24
Záverečné ustanovenia
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1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa ruší Všeobecne
záväzné zariadenie obce Raslavice č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice zo dňa 18.12.2015.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach dňa
14.12.2017, uznesením OZ č. 83/2017
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom v 15. deň po jeho zverejnení.

....................................
Marek Rakoš
Starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

...................................

........................................

Odkazy:
1/§ 30 ods. 2 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona
č. 279/2001 Z. z.
2/Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
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