VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
MALÉ KOZMÁLOVCE č. 1/2010
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA KALENDÁRNY ROK 2011
Obec Malé Kozmálovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, §
12 ods.1, 2 a 3, § 16 ods.1, 2 a 3 § 17 ods. 2, 3, 4 a 6 § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 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 u s t a n o v u j e
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Malé Kozmálovce v zdaňovacom období roku 2011.:
1.Daň z nehnuteľností
2. Daň za psa
3. Daň za užívanie verejného priestranstva
4. Daň za jadrové zariadenie
5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Malé Kozmálovce, s účinnosťou od 01. 01. 2011 .
Obec Malé Kozmálovce, s účinnosťou od 01. 01. 2011, ukladá miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

-2–
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z pozemkov
1./ Ročná zvýšená sadzba dane z pozemkov uvedených §. 6 ods. 1 písm. a), zákona číslo
582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ t.j. ornej pôdy, chmeľníc,
viníc a ovocných sadov je 0,40 % zo základu dane, ktorý je 0,6144 Euro ( 18,51 Sk) za každý
aj začatý m2 pozemku.
2./ Ročná zvýšená sadzba dane z pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. b) zákona, t.j.
trvalých trávnych porastov je 0,60 % zo základu dane, ktorý je 0,1025 Euro (3,09 Sk) za
každý aj začatý m2 pozemku.
3./ Ročná zvýšená sadzba dane z pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. c) zákona, t.j.
záhrady je 0,60 % zo základu dane, ktorý je 1,3277 Euro (40,- Sk) za každý aj začatý m2
pozemku.
4./ Ročná zvýšená sadzba dane z pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. d) zákona, t.j.
lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy je 1 % zo základu dane.
5./ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. e) zákona, t.j. rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,25 % zo základu dane.
6./ Ročná zvýšená sadzba dane z pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. f) zákona, t.j.
zastavané plochy a nádvoria je 0,50 % zo základu dane, ktorý je 1,3277 eura (40,- Sk) za
každý aj začatý
m2 pozemku.
7./ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. g) zákona, t.j. stavebné
pozemky je 0,25 % zo základu dane, ktorý je 13,27 eura (400,- Sk) za každý aj začatý m2
pozemku.
8./ Upravená ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. h) zákona, t.j.
ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je 1 % zo základu dane, ktorý je 1,32 eura
(40,- Sk) za každý aj začatý m2 pozemku.

-3§3
Daň zo stavieb
1./ Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 10 ods. 1 písm. a) zákona, t.j.
stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby je 0,049 eura
(1,50 Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2./ Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 10 ods. 1 písm. b) zákona, t.j.
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu je 0,132 eura ( 4.00 Sk), za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
3./ Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) zákona, t.j.
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu je
0,199 eura ( 6,- Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
4./ Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 10 ods. 1 písm. d) zákona, t.j.
samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené, alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov je 0,199 eura ( 6,00 Sk) za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy.
5./ Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 10 ods. 1. písm.. e) zákona, t.j.
priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
je 1,3277 euro (40,- Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
6./ Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 10 ods 1 písm f) zákona, stavby
na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou je 0,996 euro ( 30,01,- Sk) za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy.
7./ Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 10 ods. 1 písm. g) zákona, t.j.
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) je 0,2323 euro ( 7,00 Sk) za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy.
8./Ročná zvýšená sadzba dane zo stavieb uvedených v § 3 ods. 1 a 3 tohto nariadenia sa
zvyšuje o 0,033 eura ( 1,- Sk) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

-4§4
Daň z bytov
1./ Ročná zvýšená sadzba dane z bytov uvedených v § 14 je 0,2323 eura ( 7,- Sk) za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí
bytového domu, alebo spoločných zariadení bytového domu.
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1./ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na bývanie podľa
par. 17 ods. 3 písm. d) zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre občanov:


prihlásených na trvalom pobyte v obci Malé Kozmálovce s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľom preukazu ZŤP a ZŤPS a invalidným dôchodcom vo výške 100 %
dane.

§6
Platenie dane
1./ Správca dane na rok 2011 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od
doručenia platobného výmeru.
§7
Daň 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 umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
3./ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4./ Základom dane je počet psov.

-55./ Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok 1,66 eura (50,- Sk) .Takto
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
6./ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti. 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.
7./ Daň za psa obec po prvýkrát vyrúbi platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 01. kalendárneho roka.
8./ Spôsob vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne Obce Malé Kozmálovce,
b) poštovou poukážkou na bežný účet Obce Malé Kozmálovce,
c) bankovým prevodom na bežný účet Obce Malé Kozmálovce.

§8
Daň za verejné priestranstvo
1./ Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky pozemky verejnosti prístupné
vo vlastníctve obce Malé Kozmálovce.
2./ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie predajného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
3./ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
4./ Sadzba dane za užívanie priestranstva je:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
- prenosné stánky 0,3319 eura/deň (10,-Sk/m2/deň),
b) za umiestnenie predajného zariadenia 0,3319 eura, (10,-Sk/m2/deň),
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,033
eura/m2/deň ( 1,-Sk/m2/deň).
5./ Daň uvedená v § 8 ods. 2 bodu a) a b) tohto VZN je splatná ihneď pred uskutočnením
predaja, alebo služieb v hotovosti do pokladne Obce Malé Kozmálovce.
6./ Daň uvedená v § 8 ods. 2 bod c) tohto VZN, je splatná do 15 dní po ukončení užívania
verejného priestranstva v hotovosti do pokladne Obce Malé Kozmálovce.

-67./ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva. Užívanie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené
správcom dane.

Daňovník je povinný osobne, alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Malých Kozmálovciach a to pred začatím osobitného užívania
verejného priestranstva.

§9
Daň za jadrové zariadenie

1./ Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia ( ďalej len „jadrové zariadenie“), a
to aj po časť kalendárneho roka.
2./ Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
3./ Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktorá sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.
4./ Výmera katastrálneho územia obce Malé Kozmálovce je 9221748 m2.
5./ Zastavané územie obce Malé Kozmálovce sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením od zdroja v Mochovciach v pásme do 1/3 polomeru oblasti ohrozenia.
6./ Sadzba dane za jadrové zariadenie pre obec Malé Kozmálovce v zmysle ust. § 70 písm. a)
zákona NR č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je 0,0039 eura ( 0,12 Sk) za m2.
7./ Daň za jadrové zariadenie vyrúbi správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
8./ Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
.
9./ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

-7§ 10
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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 Malé
Kozmálovce.
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 záhradou, vinicou, ovocným sadom, trvalým trávnym
porastom, na iný účel ako na podnikanie pozemok na území obce Malé Kozmálovce 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 Malé Kozmálovce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce Malé Kozmálovce na účel podnikania..
3./ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
4./ Sadzba poplatku sa stanovuje na kalendárny rok nasledovne:
a) fyzické osoby prihlásené na trvalý, alebo prechodný pobyt 8,50 eura/1 osoba/ rok
( 256,-Sk/1 osoba/ rok), tj. 0,023 eura/1 osoba/deň, tj. ( 0,70 Sk /1 osoba/ deň),
b) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú v obci Malé Kozmálovce priestory
na podnikanie 12,1157 eura/1 zamestnanec/rok, (365,- Sk/1 zamestnanec/rok), tj. 0,0331
eura/zamestnanec/deň ( 1,-Sk/1 zamestnanec/deň).

5./ Na účely tohto VZN sa za zamestnanca považuje:
a) zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovne právny vzťah,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
6./ Poplatok vyrúbi obec platobným výmerom.
7./ Splatnosť poplatku je do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
8./ Poplatok je možné zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne Obce Malé Kozmálovce,
b) poštovou poukážkou na bežný účet Obce Malé Kozmálovce,
c) bankovým prevodom na účet Obce Malé Kozmálovce.
9./ Obec Malé Kozmálovce určuje poplatok na obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.

-810./ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré 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 § 77 odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o
miestnych daniach,
c) údaje o počte zamestnancov.
11./ 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.
12./ Obec poplatok zníži, alebo odpustí za obdobie, ktoré poplatník obci preukáže, na základe
nasledujúcich podkladov:
a) potvrdenie, že sa dlhodobo zdržiava/zdržiaval v zahraničí,
b) potvrdenie, že sa počas štúdia zdržiava v internátnom zariadení ,
c) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, alebo meste, kde je prihlásený k trvalému,
alebo prechodnému pobytu, alebo sa dlhodobo zdržiava.
13./ Lehota na uplatnenie zníženia, alebo odpustenia poplatku je do 31. 10. kalendárneho roka.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1./ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie na rok
2010 č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2./ Obecné zastupiteľstvo obce Malé Kozmálovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo
dňa 22. 11. 2010

-9§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2011

..........................................
Ladislav Pisch
starosta obce

Vyvesené dňa: ..............................
Zvesené dňa: ..................................

