VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kojatice dňa: 17.12.2015
VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Kojatice dňa: 31.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach v súlade s ustanovením § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 odst. 2, § 12
odst. 2 a 3. § 16 odst. 2, § 17 odst. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, §21 ods. 2 a § 103 zák. 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 pre územie obce Kojatice,
k.ú. Kojatice a k.ú. Šarišské Lužianky, toto

V Š E O B E C NE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 33 / 2015
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kojatice
PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenie
§ 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Kojatice,
k.ú. Kojatice a k.ú. Šarišské Lužianky.
§2
Miestne dane a poplatok
2. Obec Kojatice ako správca dane (ďalej len „správca dane“) na svojom území zavádza
s účinnosťou od 1.1.2016:
a)
b)
c)
d)
e)

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za nevýherné hracie prístroje.

3. Obec Kojatice na svojom území ukladá a vyberá miestny poplatok za komunálne odpady
a množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
( ďalej len „ poplatok ").

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§3
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")
DAŇ Z POZEMKOV
§4
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na katastrálnom území obce Kojatice
a k.ú. Šarišské Lužianky v tomto členení :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné, sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) zastavané plochy a nádvoria,
e) ostatné plochy,
f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
g) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
h) stavebné pozemky,
§5
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 4písm. a),b) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v príloha
č.1 zákona č. 582/2004 Z. z v znení neskorších predpisov
- orná pôda , chmeľnice, vinice, ovocné sady – 0,2711€/m² - k.ú. Kojatice
- orná pôda , chmeľnice, vinice, ovocné sady – 0,2303€/m² - k.ú. Šarišské Lužianky
- trvalé trávne porasty - 0,0683€/m² - k.ú. Kojatice
- trvalé trávne porasty - 0,0507€/m² - k.ú. Šarišské Lužianky
.
(2) Základom dane z pozemkov podľa §4písm. c), d), )e),f)g),h) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe
č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z v znení neskorších predpisov
- záhrady – 1,8589€/m² - k.ú. Kojatice, k.ú. Šarišské Lužianky
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 1,8589€/m²- k.ú. Kojatice, k.ú. Šarišské
Lužianky
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy - 0,0445 €/m² k.ú.Kojatice, k.ú. Šarišské
- stavebné pozemky - 18,58€/m² - k.ú. Kojatice, k.ú. Šarišské Lužianky

(3) V zmysle § 7, ods. 5, zákona o miestnych daniach, určujeme namiesto hodnoty pozemku
zistenej za 1 m2(pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d/ ) podľa platných predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, hodnotu pozemku na 0,0445 € za 1 m2. Takto určená hodnota
pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
§6
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Kojatice, k.ú. Kojatice
a k.ú. Šarišské Lužianky ročnú sadzbu dane z pozemkov :
a/,b/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalo trávnaté porasty 0,25 % zo základu dane,
c/ záhrady
0,25 % zo základu dane,
d/,e/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,10 % zo základu dane,
f/,g/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
2,00 % zo základu dane,
h/ stavebné pozemky
0,25 % zo základu dane,
DAŇ ZO STAVIEB

§7
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží
alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom v k.ú. obce Kojatice
a k.ú. časti Šarišské Lužianky v tomto členení :
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g)ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f).
2) Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
§8
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Kojatice a časti Šarišské Lužianky je za
každý aj začatý m² zastavanej plochy stavby určená vo výške:
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby ................ 0,070 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu …............................................0,133 €
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu ...0,100 €
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov ...............0,133 €

e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu........................ ....................................................................................... 0,166 €
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ………………................. .0,830 €
g/ ostatné stavby ...............................................................................................................0,166 €
2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok pre všetky druhy stavieb
za každý aj začatý m² za každé ďalšie nadzemné podlažie, okrem prvého
nadzemného podlažia vo výške.................................................................................... .0,067 €
DAŇ Z BYTOV
§9
Predmet dane
1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové
priestory.
2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 01.01. zdaňovacieho obdobia využíva na iný
účel ako bývanie sa na účely tohto nariadenia považuje za nebytový priestor.
§ 10
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území obce Kojatice je pre byty a nebytové priestory
nachádzajúce sa v bytových domoch za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru...........................................................................................................................0,050 €

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§ 11
Oslobodenie od dane
1.) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
hygienické ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2.) Obec oslobodzuje od dane zo stavieb:
a/ stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam
§ 12
Splatnosť a platenie dane z nehnuteľností

1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách
určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje,
ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.
2) Daňovník je povinný označiť platbu variabilným symbolom určeným správcom dane v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
3) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom daňovník sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak
sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1.
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením
v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni,
v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
4) 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. (6) 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 zákon o miestnych
daniach 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.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 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), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba.
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania.
5) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň
si sám vypočítať.
6) 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 alebo fyzickú osobu, ktorá je
podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo
alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového
priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
7) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k
1. januáru príslušného 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.
8) Daň z nehnuteľnosti, ktorá nepresiahne v úhrne 1,50 € správca dane nevyrubuje v zmysle
§ 99e, ods. 9, zákona č. 582/2004.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 13
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je :
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
§ 14
Základ dane
3) Základom dane je počet psov.
§ 15
Sadzba dane
4) Sadzba dane je 5,- € za jedného psa a kalendárny rok. Táto sadzba platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6) Pri vzniku daňovej povinností dane za psa je daňovník povinný podať priznanie najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
7) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo
zanikne daňová povinnosť, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo
dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
8) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.(9) Správca dane vydá vlastníkovi(držiteľovi) psa
evidenčnú známku.
Známkou vlastník (držiteľ) preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
10)Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky vlastník (držiteľ) oznámi správcovi dane do 14
dní odo dňa, kedy k takejto okolnosti došlo. Správca dane vlastníkovi(držiteľovi) psa vydá
náhradnú známku za poplatok vo výške ............................................................. 1,00€.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŹÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 16
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Kojatice, k.ú. Kojatice a k.ú. Šarišské Lužianky, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ priestranstvo pri cintoríne v Šar. Lužiankach,
b/ priestranstvo pri kaštieli v Šar. Lužiankach,
c/ priestranstvo pri OcÚ v Kojaticiach,
d/ priestranstvo pri budove COOP Jednota v Kojaticiach,
e/ priestranstvo pod kostolom v Kojaticiach,
f/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
g/vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
h/všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla
v obci Kojatice, k.ú. Kojatice a k.ú. Šarišské Lužianky, sú:
a/ parkovisko pri OcÚ.
2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie :
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/)umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m² osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň ......................................................... 0,067 €
5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
Obecnému úradu v Kojaticiach, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná
v lehotách určených obcou.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni,
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 17
Predmet dane
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení.

§ 18
Daňovník
2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 19
Základ dane
3) Základom dane je počet prenocovaní.

§ 20
Sadzba dane
4) Sadzba dane je na osobu a prenocovanie............................................ ....0,166
§ 21
Platiteľ dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje
2) Platiteľ dane je povinný správcovi dane oznámiť raz štvrťročne do 15 dní po

ukončení štvrťroka : počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane.
3) Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej
od daňovníkov v "Knihe ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi a ktorá musí obsahovať nasledovné údaje :
a/ meno daňovníka
b/ adresu daňovníka
c/ počet prenocovaní
4) Platiteľ dane vyberá daň z ubytovania nasledujúcim spôsobom.:
a/ v hotovosti do pokladne
5) Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane,
v ktorom uvedie: Dátum vystavenia potvrdenky, meno, priezvisko a bydlisko daňovníka, počet prenocovaní a sumu za ubytovanie.
6) Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania obci :
a) mesačne
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 22
Predmet dane
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.

§ 23
Základ dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 24
Sadzba dane
1) Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.................. 40 €
2) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací automat začal prevádzkovať a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
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, ktorom vznikla
daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Kojaticiach. 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.
4) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne OcÚ,
b) prevodom na účet.
5) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) stanovište nevýherného hracieho prístroja
c) názov nevýherného hracieho prístroja
SIEDMA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 25
Predmet a platenie poplatku
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a množstvový zber pre drobné stavebné odpady
bez obsahu škodlivín, ktoré vznikajú na území obce.
a) Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné
povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu.
2) Sadzbu poplatku v súlade s §78, ods.(1) zák. 582/2004 Z.z. obec určuje nasledovne:
a) pre fyzickú osobu 0,0274 € za osobu a kalendárny deň t.j. .......................... 10,00 €
b) pre právnické osoby za jednu odpadovú nádobu a kalendárny rok.............. 46,00 €
c) za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín .................. 0,015 €

3) Poplatok za komunálny odpad je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
Poplatok za komunálne odpady je možné určiť aj v splátkach, ktoré sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa poplatok vyrubuje.
4) Poplatok za drobný stavebný odpad odovzdaný na miesto určené obcou, poplatník uhradí
v hotovosti správcovi dane t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom bude následne
poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad.
6)Oznamovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7
aj identifikačné údaje z ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa
§ 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c),
názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.
3) Obec v zmysle § 82 zákona, zníži alebo odpustí poplatok nasledovne:
1) Obec poplatok občanovi s trvalým alebo prechodným pobytom v obci zníži alebo odpustí za
obdobie (dni) ak sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac
ako 90 dní na základe žiadosti a predložení podkladov preukazujúcich nárok na uplatnenie
zníženia alebo odpustenia poplatku.
DOKLADY :
- potvrdenie o pobyte na území iného štátu, víza, potvrdenie zamestnávateľa,
agentúry, pracovné povolenie a pod.
- potvrdenie o prechodnom pobyte na území iného štátu
- potvrdenie o prechodnom pobyte /potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad
v mieste prechodného pobytu v SR
- potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní v študenskom domove, domove mládeže,
ubytovni, prípadné preukázanie iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia mimo trvalého
bydliska (najmenej však 50 km od miesta trvalého bydliska
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a mieste výkonu práce
- doklad o vykonávaní trestu odňatia slobody mimo obce v rámci SR
- doklad o imiestnení v domovoch sociálnych služieb mimo obce v rámci SR
4) Podklady na zníženie poplatku je poplatník povinný predložiť na Obecný úrad v Kojaticiach
v lehote do 15.12. príslušného kalendárneho roka, v odôvodnených prípadoch do 30.12.
príslušného kalendárneho roka.
5) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)
Podklady pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) poplatník je povinný doložiť doklad, že v obci nemá trvalý ani prechodný pobyt, že
prestal užívať alebo stratil právo užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
alebo že prestal byť poplatníkom v zmysle ustanovenia § 77 ods. 4 zákona.
6) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
7) V prípade, že má poplatník nedoplatky na dani z nehnuteľnosti alebo poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobia, nemá nárok na žiadnu úľavu.
ÔSMA ČASŤ
§ 26
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kojatice sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Kojaticiach a to dňa 16.12.2015, uznesením č. 52/12/2015
2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Kojatice č. 31/2014 zo dňa 15.12.2014 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kojatice.
3) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce.
4) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
V Kojaticiach dňa 17.12.2015.

Anton Aštary
starosta obce

