Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Osuské v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami §7 ods.4,§ 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2,
§ 17 ods. 2,3,4 ,6, § 20 ods.3 , § 21 ods.2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Zb o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce o miestnych dania .

ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
(1) Obecné zastupiteľstvo v Osuskom podľa § 11 ods.4 pís. d) Z.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Zb.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou od 1.januára 2009 tieto miestne dane na kalendárny
rok 2009 ,ktorý je zdaňovacím obdobím:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(3) Základné ustanovenia o miestnych daniach sú uvedené v časti III ,§ 22 až 29,časti IV, § 30 až 36,
časti VI § 44 až 51,časti VII , § 52 až 59 ,časti IX , § 67 až 76 , časti X ,§ 77 až 83 zákona č. 582/2004
Zb o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov. Tieto ustanovenia upravujú daňovníka ,predmet dane, základ dane,
základné ročné sadzby dane za psa , dane za užívanie verejného priestranstva, dane za predajné
automaty, dane za nevýherné hracie automaty, daň za jadrové zariadenia a miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,oslobodenie a zníženie dane správcom dane, vznik
a zánik daňovej povinnosti, povinnosti predkladania daňového priznania, vyrúbenie dane a platenia
dane.

Článok I
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou (FO) alebo
právnickou osobou (PO).
2/Predmetom dane za psa nie je
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným

postihnutím,.
3/Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je,
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4/Základom dane je počet psov.
5/ Sadzba dane je 2 , - euro za jedného psa.
6/Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 2 ods. 1a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§3
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Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ 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.
2/ Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
3/ 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. Nárok na vrátenie
pomernej časti zaniká ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi
4. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladnice obecného úradu, bezhotovostne prevodom z účtu
na bežný účet obce.

§4
Splnomocňovacie ustanovenia
1. Evidenciu psov vedie Obecný úrad Osuské.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa chovaného v častiach Rásnik a U
Janšákov

Článok II
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§5
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Osuské.
3. 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 .

§6
Daňovník
Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§7
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§8
Sadzba dane
1. Pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii budov na ktoré bolo vydané povolenie správneho orgánu s
prihliadnutím na miesto a rozsah skládky - skládka voľne uloženého stavebného materiálu (piesok,
štrk a pod.),pri výkopových prácachzákladná sadzba - za lm2 0,04,- eura/deň
odpratanie do 48 hod. - bez dane,
2. Pri výkopových prácach na verejných priestranstvách: skládka materiálu z výkopu
základná sadzba 0,10 eura za 1 m2 na deň
odpratanie do 48 hod. - bez dane,
3. Za prechodné užívanie verejného priestranstva /predajné zariadenia/

0,34 eura / m2 / deň
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4. Za ubytovacie maringotky

0,34 eura / m2 / deň

5. Za predajné automaty, kolotoče a iné atrakcie

0,50 eura / m2 / deň

6. Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania nákladných a
účelových vozidiel vrátane obytných prívesov:
-pre fyzické osoby
0,07 eura /deň
- pre právnické osoby 0,34 eura /deň

§9
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva.
Pri výpočte dane sa počíta každý m2 i začatý, za každý deň i začatý. Ak sa jedná o trvalé užívanie
miesta je daň splatná vopred na celý rok do 15.02. bežného roka. Ak táto povinnosť vznikne v
priebehu roka, je splatná do 14 dní od vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva.
Za prechodné užívanie miesta je poplatník povinný vymeranú daň zaplatiť vopred, teda pred začatím
užívania miesta na celú dobu užívania tohoto miesta. Bez zaplatenia dane sa povolenie nevydá.

§ 10
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti..
2/ Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3/ 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, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi
4. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladnice obecného úradu, bezhotovostne prevodom z účtu
na bežný účet obce.

Článok III
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 11
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia
a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.

§ 12
Daňovník

1)Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia
udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
v platnom znení.

§ 13
Základ dane a sadzba dane
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(1) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením . Výmera katastrálneho územia obce Osuské je 11 607 310 m2.
(3) Zastavané územie obce Osuské sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 30 km od zdroja ohrozenia
a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti
zastavaného územia do 30 km od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre správu
dane za jadrové zariadenie.
(4) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je 0,0006 eura/m2.

§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

§ 15
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti a zániku 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 Osuskom. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo
adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto
povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo
umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
§ 16
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa
§17 ods. (1) a sadzby dane podľa §17 ods. (3) tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov v jednej oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové
zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane
pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

§ 17
Platenie dane
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

§ 18
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Osuské, ktorej zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Článok IV
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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 19
1.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 Osuské (ďalej len obce)
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba ktorá má v obci Osuské 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 nehnuteľnosti 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 a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. 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.
4. 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) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo z iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať ju užíva aj poplatník, alebo
c) 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.

5. 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 ide o
bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca spoluvlastníkov alebo
bytového domu, s ktorým majú vlastníci uzatvorenú zmluvu alebo dohodu o výkone správy
nehnuteľnosti alebo obytného domu;
b) správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto, (ďalej len platiteľ).
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7. 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.
8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
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§ 20
Sadzba poplatku
1. Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia ,fyzické osoby v záhradkárskej osade
objem zbernej nádoby

frekvencia vývozu

sadzba poplatku
Sk/liter,dm3

110 l

1 x 2 týždne

0,0148 eura

1100 l

1 x 2 týždne

0,0091 eura

vrecia

1 x za 2 týždne, mesiac

0,0148 eura

b) Základná škola s materskou školou, príspevkové organizácie obce
objem zbernej nádoby

frekvencia vývozu

sadzba poplatku
Sk/liter,dm3

110 l

1 x 2 týždne

0,0148 eura

c)Fyzické osoby - obyvatelia
Platiteľ

sadzba poplatku v Sk

-rodinne domy, bytové domy ,rodinné domy
využívané na rekreačné účely
-zľavnený poplatok. Držitelia preukazu ZŤP

0,036 eura/osoba /deň
0,018 Sk/ osoba/deň

2. Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na
zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane
nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo
kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo
komunálnych a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden
kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady musia byť znížené o
výnosy obce zo zhodnotenia.

§ 21
Určenie poplatku
1. Výška poplatku za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi sa stanovuje
nasledovne:
a)Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov
objem zbernej nádoby
cena v Sk/rok
frekvencia zberu
alebo PE vreca
nádoby vrecia
110
1 x 2 týždne
42,328 euro
1100 l
1 x 2 týždne
261,134 euro

b) pre základnú školu a príspevkové organizácie obce
objem zbernej nádoby
frekvencia zberu
alebo PE vreca
110 a 120 l
1 x za 2 týždne

cena v Sk/rok
nádoby vrecia
42,328 euro
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2. Výška poplatku za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, u ktorého nie je
vykonávaný množstvový zber sa stanovujú nasledovne:
a) Pre fyzické osoby - obyvateľov
- rodinné domy, bytové domy ,
rodinné domy využívané na rekreačné účely:
13,140 euro na osobu a rok
- občania, držitelia preukazu ZŤP
6,570 euro na osobu a rok
3. Prípady, ktoré nepokrýva toto VZN alebo sporné prípady zatriedenia budú riešené osobitným
rozhodnutím obce Osuské v súlade s týmto VZN.

§22
Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný nasledovne :
- vždy do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru jednorázovo,
- pri výške ročného poplatku nad 17 euro je splatná v troch splátkach , prvá splátka dane je splatná do
31.05. 2009,druhá splátka dane je splatná do 31.7.2009 ,tretia splátka dane je splatná do 30.9.2009

5. Poplatníci, ktorí neobdržia platobný výmer do 31.3.príslušného roka, sú povinní prihlásiť sa do
30.4. na obecnom úrade za účelom určenia výšky poplatku.

§ 23
Ohlásenie
1. 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, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len
"identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa článku 7 a ods.2 písm.b) alebo c), názov

alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 7a ods.7,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa článku 7a ods.7 spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
podľa ods. 4 tohto článku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinný pred začatím podnikateľskej činnosti na
území obce Osuské uzatvoriť s obcou dohodu o množstvovom zbere .
3. 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.
4. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí - dokladom preukazujúcim
dôvod poskytnutia zľavy je potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte
na území iného štátu,
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
5. Obec poplatok zníži o ½ sadzby občanom ,ktorý sa preukážu že sú držiteľom preukazu ZŤP.
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6.Ak obec sama zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, vydá
poplatníkovi dodatočný platobný výmer.
7. 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 3,32 euro.

§ 24
Záverečné ustanovenia
1.Pri uplatňovaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia
zákona č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v
znení neskorších zmien a doplnkov .
2.Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Osuskom
49/ 2008 dňa 17. 12. 2008 a nadobúda účinnosť l. januára 2009.
3. Prijatím tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 4/2007.

V Osuskom dňa 17.12. 2008

Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské

Návrh zverejnený na úradnej tabuli obce: 20.11.2008
Vyvesené dňa : 17. 12. 2008
Zvesené dňa: 31. 12. 2008
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