Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Krupej. na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov prijalo dňa 13.12.2013

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/ 2014
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dolná Krupá na rok 2014

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá

dňa 28.11.2013
dňa 13.12.2013

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Dolná Krupá

dňa 16.12.2013
dňa 31.12.2013

VZN nadobúda účinnosť

dňa: 01.01.2014
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PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Dolná Krupá.
§2
Druhy miestnych daní
(1) Obec Dolná Krupá na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
e/ daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec Dolná Krupá na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa,
a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
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“).
§3
Daň z pozemkov
1/ Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582./2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
2/ Hodnota z pozemkov pre obec Dolná Krupá /príloha/ 1 a 2 zák. 582/2004
Hodnota lesných pozemkov - 0,20 €/m2
Hodnota rybníkov s chovom rýb - 0,24 €/m2
3/ Základ dane sa vypočíta hodnota podľa bodu 2/
zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

x výmera v m2. Výsledok sa

4/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Dolná Krupá v členení
podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
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5/ Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov v obci Dolná Krupá
určená správcom dane nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a
trvalé trávne porasty
0,25 % zo základu dane,
b/ záhrady
0,25 % zo základu dane,
c/ zastavané plochy a nádvoria , ostatné plochy
0,25 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
0,35 % zo základu dane,
e/ stavebné pozemky
0,25 % zo základu dane,
§4
Daň zo stavieb
1/ Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 z 582/2004.
2/ Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2
3/ Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
určená správcom dane na území celej obce Dolná Krupá na rok 2014 nasledovne:
a/ 0,08 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b/ 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospod. produkcie a stavieb na vlast.
administratívu
c/ 0,17 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuál.
rekreáciu
d/ 0,20 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e/ 0,50 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
f/ 1,17 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
g/ 0,17 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f )
4/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,033 € za
každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
1/ Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
daniach.
2/ Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Dolná Krupá, v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo
právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
3/ Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m2 .
4/ Správca dane na území celej obce Dolná Krupá určuje pre rok 2014- 0,08 € za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
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§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1/ Správca dane v obci Dolná Krupá ustanovuje, že od dane z pozemkov sa oslobodzujú v
roku 2014 tieto pozemky:
a/ pozemky vo vlastníctve PO, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
2/ Správca dane ustanovuje obci Dolná Krupá, že od dane zo stavieb a dane z bytov sa
oslobodzujú stavby vo vlastníctve PO, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.
3/ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 25 % na stavby na
bývanie vo vlastníctve občanov držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie.
4/ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.
5/ Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal priznanie podľa § 99d ods. 1 zákona o miestnych daniach.
Správca dane na rok 2014 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností FO nad 20 € a PO nad
200 € je splatná v troch splátkach uvedených v rozhodnutí /1. splátka vo výške 30 %, 2.
splátka vo výške 30 % a 3. splátka vo výške 40 %/.
Daň FO do 20 € a PO do 200 € je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§7
Predmet dane za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa.
§ 8
Základ dane
1/ Základom dane je počet psov.
2/ Sadzba dane je určená 4,- € za jedného psa.
Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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ŠTVRTÁ ĆASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Predmet úpravy
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Dolná Krupá, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území
obce
b) vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská,
parky, verejná zeleň na celom území obce,
c) autobusové nástupištia, Športový areál,
d/ priestranstvá pred všetkými predajňami v obci, pred obecným úradom, za
reštauráciou, priestranstvo Lenderka.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
(3) 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.
(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
§ 10
Sadzby dane
1/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
2/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň sa určuje:
a) 0,34 € za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
a predajného zariadenia
b) 0,17 € za umiestnenie stavebného zariadenia
c) 1,66 € za umiestnenie zariadenia cirkusu
d) 0,33 € za umiestnenie skládky
e) 0,03 € za trvalé parkovanie vozidla
f) 0,33 € za vrak motorového vozidla
g) 0,05 € za umiestnenie kolotočov na priestranstve Lenderka /500 m2/ , 25 €
na jeden deň
3/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.
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§ 11
Platenie dane
Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu pri jednodennom užívaní /predaj/
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva viac dní jednorázovo v hotovosti do pokladne
alebo na účet obce.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 12
Predmet dane
(1) 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.
(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do
prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

§ 13
Základ dane
1/ Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením – 24632114 m2 . Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.
2/ Zastavané územie obce Dolná Krupá sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením vo vzdialenosti nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru od zdroja ohrozenia. Tým je
obec Dolná Krupá miestne príslušnou pre správu dane.
§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie v obci Dolná Krupá je 0,0013 €/m2.
§ 15
Platenie dane
1/ Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
2/ Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
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ŠIESTA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 16
Predmet úpravy
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. Poplatník - zákon 582/2004, § 77 ods. 2.
§ 17
Sadzba poplatku
1/ Sadzba poplatku je určená pre rok 2014 - 0,042 € na kalendárny deň a osobu pre
poplatníkov - zák. 582/2004 § 77, odst 2, pís. a
Pre množstvový zber /PO/ sa pre rok 2014 stanovuje výška poplatku
podľa množstva odpadu – 0,023 € za liter = 0,023 x 110 = 2,53 € za vývoz jednej
smetnej nádoby - zák. 582/2004 § 77, odst 2, pís. b, c
FO, ktoré užívajú nehnuteľnosť v obci Dolná Krupá a nemajú trvalý ani prechodný
pobyt v obci platia poplatok 15,33 €
2/ Splatnosť poplatku je pre rok 2014 stanovená :
- do výšky 30,66 € do 30.5.2014
- od 30,67 € v splátkach uvedených v rozhodnutí.
Platí sa poštovým poukazom, na účet obce vo VÚB Trnava č.u. 3424212/0200 alebo v
hotovosti do pokladne OcU.
§ 18
Oslobodenie od poplatku, zníženie a vrátenie poplatku
Obec poplatok odpustí za obdobie, ktoré poplatník obci preukáže potvrdením
zamestnávateľa, že pracuje v zahraničí alebo mimo územia obce, kde je aj ubytovaný.
Doklady treba predložiť na OcU do 30 dní od termínu, kedy nastali uvedené skutočnosti.
Od poplatku sú v obci Dolná Krupá oslobodení študenti, ktorí študujú na stredných a
vysokých školách a sú ubytovaní na internátoch -potvrdenie o ubytovaní, študujúci
v zahraničí - potvrdenie o návšteve školy. Oslobodení sú novorodenci narodení v priebehu
zdaňovacieho obdobia.
V Obci Dolná Krupá je od poplatku oslobodená i Základná škola s materskou školou,
lekári, lekáreň a TJ.
Obec Dolná Krupá môže na základe žiadosti na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona v jednotlivých prípadoch /ťažko vymožiteľných, sociálnych prípadoch/ poplatok
znížiť alebo odpustiť. O znížení poplatku na 50 % rozhoduje starosta obce, o odpustení
poplatku rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe odhlásenia z trvalého pobytu,
úmrtného listu a predloženej žiadosti do 30 dní od termínu, kedy nastali uvedené
skutočnosti.
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SIEDMA ČASŤ
§ 19
Spôsob označenia platieb miestnych daní
Daňovník je povinný označiť platbu miestnych daní podľa § 2 odst. 1 a 2 variabilným
symbolom uvedeným v rozhodnutí. V správe pre prijímateľa pri bezhotovostnom styku
a v správe pre adresáta pri platbe poštovým poukazom treba uviesť číslo rozhodnutia.
§ 20
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 563/2009 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Krupá
schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Dolnej Krupej a to dňa 13.12.2013 uznesením číslo 96/2013.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Dolná Krupá č. 1/2013.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Dolnej Krupej.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2014.

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

