Návrh na VZN
Obec Kováčová podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“)
Vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 01/2023
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNé STAVEBNé ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE KOVÁČOVÁ

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kováčová.
Druhy miestnych daní
§2
(1)
a)
b)
c)
d)

Obec Kováčová zaviedla tieto miestne dane:
daň z nehnuteľnosti
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie

(2) Obec Kováčová určuje na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§3
(1)Správca dane určuje na území obce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane
z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za :
a/ ornú pôdu, chmeľnice, ovocné sady vo výške
0,1314 eura /m2
TTP vo výške
0,0205 eura/m2
b/ záhrady vo výške
1,32 eura/m2
c/ zastavané plochy , nádvoria, ostatné plochy vo výške
1,32 eura/m2
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške všeobecnej hodnoty lesných
pozemkov ak nieje stanovená 0,01 eura/m2
rybníky s chovom rýb vo výške
0,20 eura/m
e/ stavebné pozemky vo výške
13,27 eura /m2
§4
Sadzba dane
(1)Správca dane pre všetky pozemky na území obce Kováčová určuje ročnú sadzbu dane z
pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, ovocné sady a TTP
1,25%
b) záhrady
1,70%
c/) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,70%
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
3,00%
e) stavebné pozemky
1,56%
DAŇ ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane
(1) Správca dane pre všetky stavby na území obce Kováčová, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
a) 0,17 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) 0,47 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 1,00 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,20 eura za samostatne stojace garáže
e) 0,20 eura za stavby hromadných garáží
f) 1,00 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
g) 1,00 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
h) 1,00 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g).
(2) Sadzba dane podľa ods.1 písmena a) až h) tohto ustanovenia sa zvyšuje o 0,05 eura
za každý začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.

§6
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené :
a) stavby vo vlastníctve cirkvi / kostol/
DAŇ ZA PSA
§7
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§8
Sadzba dane
Sadzba dane je 6,- eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Základ dane
Základom dane za úžívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v Obci Kováčová v m2.
§ 10
Sadzba dane
Za užívanie verejného priestranstva je stanovená spoločná sadzba : 0,50 eura za každý aj začatý
m2 za každý aj začatý deň:
-za predaj ovocia, zeleniny, potravín, za umiestnenie predajného zariadenia/ stánkov, pultov,
mobilných zariadení, za predaj remeselných výrobkov, za umiestnenie skládky materiálu, za
umiestnenie zariadenia cirkusu, linaparku a iných atrakcií, za umiestnenie stavebného
zariadenia, za umiestnenie skládky drevnej hmoty, atď.
§ 11
Platenie dane
Daň je splatná pred začatím užívania verejných priestranstieb, za skládky materiálu je daň
splatná dňom realizácie. V prípadoch dočasného užívania verejných prietranstiev je daňovník
povinný uhradiť daň naraz za celý ohlásený a dohodnutý čas.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§12
Sadzba dane
Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach, vo
výške 1,00 eur na osobu a prenocovanie.

§13
Vyberanie dane a odvod dane
(1) Platiteľ dane (t.j. prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje) vyberá daň od daňovníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení
odplatne prechodne ubytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“.
(2) O zaplatení dane vydá prevádzkovateľ daňovníkovi príjmový pokladničný doklad
s predpísanými náležitosťami.
(3) Vybranú daň platiteľ odvádza správcovi dane mesačne, vždy do 7. dňa nasledujúceho
mesiaca a to niektorým z uvedených spôsobov ( bezhotovostným prevodom na účet
správcu dane, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne správcu dane .V tom
istom termíne je povinný písomne poslať správcovi dane hlásenie o odvode dane za
ubytovanie na predpísanom tlačive. V hlásení uvedie okrem identifikačných údajov
o svojej osobe ( názov a adresu ubytovacieho zariadenia, za ktoré daň odvádza, počet
ubytovacích hostí, počet nocí, celkovú výšku vybraneh a odvedenej dane).
(4) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane skutočnosť, že začal
poskytovať odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení,
ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis, do 30 dní odo dňa vzniku tejto
skutočnosti. Platiteľ dane pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem
identifikačných údajov o svojej osobe uviesč deň, odkedy prechodné ubytovanie
poskytujeidentifikačné údaje o ubytovacom zariadení, kategóriu ubytovacieho
zariadenia a počet lôžok v ubytovacom zariadení. Každú zmenu týcho skutočností je
povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní
(5) Ak platiteľ dane prestane poskytovať prechodné ubytovanie, je povinný do 30 dní
písomne oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.
TRETIA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§14
1. Správca dane určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území ocbe Kováčová.
2. Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok je kalendárny rok.

1.
2.

3.
4.

§ 13
Sadzba poplatku
V obci je zavedený intervalový zber KO.
Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku, diferencovaný podľa počtu osôb žijúcich
v spoločnej domácnosti a podľa počtu dní v určenom období, počas ktorých bude mať
poplatník – fyzická osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
a) Sadzba poplatku je 0,0658 eur za jednu osobu a kalendárny deň.
b) Sadzba poplatku pre drobné stavebné odpady bez škodlivín je 0,020 eur za kilogram
Určenie poplatku:
a) 24,- eur za osobu a kalendárny rok pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v
obci

b) 24,- eur paušálne pre vlastníkov nehnuteľností v katastri obce bez trvalého alebo
prechodného pobytu v obci
c) poplatok pre právnické osoby nezriadené na podnikanie sa vypočíta ako súčin sadzby,
ukazovateľa produkcie a stanoveného koeficientu: 1.
d) poplatok pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov sa vypočíta ako súčin ceny
jedného odvozu KO, počtu odvozov za rok, ukazovateľa produkcie a stanoveného
koeficienta: 1
§ 14
Splatnosť poplatku
Vyrubený miestny poplatok za KO a DSO je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
§ 15
Vrátenie poplatku
(1) Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na
vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník do 30 dní zánik poplatkovej
povinnosti písomne neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť podľa ods.1:
-potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce
- kópia úmrtného listu
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 16
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Kováčová
prostredníctvom starostu a poverených zamestnancov obce,
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrol=or obce.
3. Práva a povinnosti daňovníkov ako aj skutočnosti rozhodujúcena vyrubenie miestnych
daní vyplývajú priamo zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyv znení neskorších
predpisov, ako aj zo zákona č. 563/2004 Z.z. o správe daní.
§17
Platenie dane, odvod dane, platenie poplatku
1. Daňový, poplatkový subjekt alebo platiteľ platí (odvádza) miestne dane a miestny
polatok Obci Kováčová týmito spôsobmi:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet Obce Kováčová
číslo účtu : 23622582/0200, IBAN SK36 0200 0000 0000 2362 2582 vo VÚB
a.s.Rožňava
b) v hotovosti do pokladne obce
1) poštovým poukazom na účet Obce Kováčová
číslo účtu : 23622582/0200, IBAN SK36 0200 0000 0000 2362 2582 vo VÚB ,
a.s.Rožňava
2) osobe poverenej Obcou Kováčová prijímať platby
za prijatú platbu je takáto osoba je povinná vydať príjmový doklad

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§18
Pokiaľ toto všeobecné záväzné nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu daní,
poplatkov platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
Na konanie vo veciach miestnych daní a poplatkov sa vzťahuje zákon 563/2009 Z,z,
o správe daní (daňoví poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kováčová o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 01/2016 zo dňa
16.12.2015, Dodatok č. 1 zo dňa 12.12.2016 a Dodatok č. 2 zo dňa 9.12.2020.
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupoteľstvo
v Kováčovej uznesením č.uzn. ............... dňa ...........................
Zmeny a doplnky všeobecné záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Kováčovej
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .............................

V Kováčovej, dňa 14.11.2022

Adrián Dáni
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kováčová dňa 23.11.2022

