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  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2010
obce Ovčiarsko o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Ovčiarsko

Obec Ovčiarsko v súlade s ustanovením § 6  ods.  1
zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších  predpisov  a  zákona  č.  582/2004  Z.z.
o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len  „zákon“)  v znení  zákona  č.  733/2004
Z.z.,747/2004 Z.Z, 171/2005 Z.z. a 517/2005  Z.z.
Zákona č. 120/2006 Z.z. a zákona č. 460/2007    
            v  y  d  á  v  a

všeobecne záväzné nariadenie obce
o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

na území obce Ovčiarsko č.  1/2010

I .  č a sť
Ú V O D N É  U S T A N O V E N I A

§ 1

(1)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
Ovčiarsko

(2)Obec Ovčiarsko na svojom území  ukladá tieto
miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,

(3)Obec  Ovčiarsko  na  svojom  území  ukladá
miestny  poplatok  za  komunálne  odpady
a drobné stavebné odpady.

(4)Zdaňovacím obdobím miestnych daní, a to dane
z nehnuteľností,  dane  za  psa,  dane  za  nevýherné
hracie prístroje je kalendárny rok.

I I .  č a sť
M I E S T N E  D A N E

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 2

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z neby tových priestorov v bytovom
dome (ďalej len „daň z bytov“).

D a ň  z  p o z e m k o v

§ 3
Základ dane

(1)Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov
určená  vynásobením  výmery  pozemkov  v m2

a hodnoty pôdy za 1  m2 uvedenej  v prílohe č.  1
zákona č. 582/2004 Z.z., a to:

hodnota v  € /m2

- orná pôda 0,1211

- trvalé trávnaté porasty 0,0302

(2)Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky,
na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb  a za  ostatné  hospodársky  využívané  vodné
plochy je  hodnota pozemku určená vyná-sobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej
na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov  a vyhlášky  Minis-terstva
spravodlivosti  SR  č.  492/2004  Z.z.  o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku.

(3)Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu
záhrada,  zastavané  plochy  a nádvoria,  stavebné
pozemky  a ostatné  plochy  je  hodnota  pozemku
určená   vynásobením  výmery  pozemkov  v m2

a hod-noty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.
2 zákona č. 582/2004 Z.z., a to:

hodnota v €  za m2

- stavebné pozemky 13,27

- záhrady 1,32

- zastavané plochy a nádvoria 1,32

- ostatné plochy 1,32

§ 4
Sadzba dane

(1)Ročná  sadzba  dane  z pozemkov  je  pre  všetky
druhy pozemkov 0,25 % zo základu dane.

(2)Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 4
ods.  1  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa
v celej obci zvyšuje (§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004
Z.z.) v znení neskorších predpisov takto:

- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady na
1 % zo základu dane
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- trvalé trávnaté porasty na 1 % zo základu dane
- lesné pozemky na 1 % zo základu dane

- stavebné pozemky na 1,50 % zo základu dane
- záhrady na 1 %  zo základu dane
- zastavané plochy a nádvoria na  1  %  zo základu

dane
- ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov

na 1 % zo základu dane.

D a ň  z o  s t a v i e b

§ 5
Základ dane

Základom  dane  zo  stavieb  je  výmera  zastavanej
plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys
stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby.

§ 6
Sadzba dane

(1)Ročná sadzba  dane  zo  stavieb  je  0,331 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

(2)Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6
ods.  1  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa
v celej  obci  zvyšuje  (§  12  ods.  2  zákona  č.
582/2004 Z.z.) takto:

a) 0,050 € za  stavby na bývanie  a ostatné stavby
tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,

b) 0,060  € na  stavby  na  pôdohospodársku
produkciu,  skleníky,  stavby  pre  vodné
hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie
vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,20 € na stavby rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,20  € na  samostatne  stojace  garáže  a sa-
mostatné  stavby  hromadných  garáží  a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené
mimo obytných domov,

e) 0,60 € na priemyselné stavby a stavby slúžiace
energetike,  stavby  slúžiace stavebníctvu  okrem
stavieb na skladovanie a administratívu,

f) 1  €   na  stavby  na  ostatnú  podnikateľskú
a zárobkovú  činnosť,  skladovanie  a administra-
tívu,

g) 0,20 € na ostatné stavby.

(3)Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 ods.
2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje
pri viacpodlažných stavbách o 0,030 € za každý aj
začatý  m2 zastavanej  plochy  za  každé  ďalšie
nadzemné  a  podzemné   podlažie  okrem  prvého
nadzemného  podlažia  (§  12  ods.  3  zákona  č.
582/2004 Z.z.) 

D a ň  z  b y t o v

§ 7

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy
byti  alebo nebytového priestoru.

§ 8
Sadzba dane

Nakoľko  obec  nemá  byty,  daň  z bytov  sa  v obci
Ovčiarsko nevyrubuje.

§ 9
Oslobodenie od dane a zníženie dane

Oslobodenie od dane a zníženie dane na pozemky,
stavby  a byty  uvedené v  §17  ods.  2  a 3  zákona  č.
582/2004  Z.z.  správca  dane  na  rok  2010
neposkytuje.

                                   §10
Vyrubenie dane

   Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov
vyrubí správca každoročne podľa stavu k l.  januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia.  

Správca dane ustanovuje,  že  nebude  vyrubovať  a
vyberať   daň nižšiu ako 3 € (§20 ods. 3 zákona č.
582/2004 Z.z.).

§ 11
Platenie dane

(1)Vyrubená daň  z nehnuteľností  je splatná do 15
dní  odo  dňa   nadobudnutia  právoplatnosti
platobného  výmeru.  a  splátky  dane  najneskôr  v
lehote ich splatnosti.

(2)Správca dane určuje platenie vyrubenej dane pre
fyzické osoby a  pre právnické osoby ak ročná daň
presahuje 166 €  v dvoch splátkach; prvá splátka je
splatná  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia
právoplanosti  platobného  výmeru  na  rok  2010,
druhá splátka do 31.10.2010.

DAŇ ZA PSA

§ 12
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Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov
chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(1)Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na
vedecké účely  a výskumné účely,  pes umiestnený
v útulku  zvierat,  pes  so  špeciálnym výcvikom na
sprevádzanie  nevidomej  osoby  a  pes,  ktorého
vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2)Daňovníkom je  fyzická  osoba  alebo  právnická
osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa,
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

(3)Základom dane je počet psov. 

(4)Sadzba dane je
   7 € za jedného psa a kalendárny rok .

(5)Daňová  povinnosť  vzniká  prvým  dňom
kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
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.

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. 

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný
úrad  a musí  obsahovať  najmä  označenie  vlastníka
(resp.  držiteľa)  psa  menom,  priezviskom  a adresou
trvalého  pobytu,  označenie  psa,  jeho  vek,  spôsob
a dátum  nadobudnutia,  stanovište  psa  uvedením
adresy  vlastníka,  resp.  držiteľa,  druhy  vykonaných
veterinárnych očkovaní.

(7)V ďalších  zdaňovacích  obdobiach  je  daň  na
zdaňovacie  obdobie  splatná bez vyrubenia  do 31.
januára príslušného  zdaňovacieho obdobia.

(8)Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) poštovou poukážkou,
c) prevodom  na  účet  VúB  Žilina,  účet  21829-

432/0200.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA

§ 13

(1)Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú
verejnosti  prístupné pozemky  vo  vlastníctve  obce
Ovčiarsko, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a) Miestne  komunikácie  v celej  svojej  dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu.

b) Všetky neknihované parcely  intraviláne obce
c) Plochy verejnej zelene.

2/  Vyhradenými  priestormi  verejného
priestranstva na dočasné parkovanie motorových
vozidiel v obci Ovčiarsko sú:
a/ priestory pred kultúrnym domom.

3/  Predmetom  dane  za  užívanie  verejného  pries-
transtva je osobitné užívanie verejného priestranstva
a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhra-
denom priestore verejného priestranstva.

4/ 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.

5/  Daňovníkom je  fyzická  osoba  alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

6/  Základom  dane  za  užívanie  verejného  pries-
transtva  je  výmera  užívaného  verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

7/Sadzba dane za užívanie verejného pries-transtva
je 0,20 € za každý aj začatý m2  osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.. 

  8/  Daňová  povinnosť  vzniká  začatím  užívania
verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva. 

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať

oznámenie  o začatí  užívania  verejného  priestranstva
Obecnému  úradu  v Ovčiarsku  -  a  to  pred  začatím
osobitného  užívania  verejného  priestranstva,
výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť  do 3 dní každú
skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanovenej,  resp.  zaplatenej  dane.  Daňovník  je
povinný  oznámiť  Obecnému  úradu  v Ovčiarsku
skutočnosť,  že  osobitné  užívanie  verejného
priestranstva  skončilo  a  verejné  priestranstvo  bolo
uvedené do pôvodného stavu.

(8)Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a
je  splatná  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia
právoplatnosti  platobného  výmeru.,  Daň  možno
zaplatiť  nasledovne:

a) jednorázovo  v  hotovosti  do  pokladne  obecného
úradu alebo na účet  obce vo VÚB Žilina,  účet
21829-432/0200.
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 14

(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. 

(3)Daňovníkom je  fyzická  osoba  alebo  právnická
osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4)Základom dane je  počet   nevýherných hracích
prístrojov.

(5)Sadzba dane je  17 € za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok.

(6)Daňová  povinnosť  vzniká  dňom  začatia
prevádzkovania  nevýherných   hracích  prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7)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.  V ďalších
zdaňovacích  obdobiach  je  daň  na  zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia. 
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  zdaňovacieho  obdobia,  za
ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu  povinnosť  si  daňovník  musí  splniť
písomným  oznámením,  ktoré  doručí  osobne  alebo
doporučeným  listom  na  Obecný  úrad  v Ovčiarsku..
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.

(8)Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) prevodom  na  účet  VúB  Žilina,  účet  21829-

432/0200

(9)Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný
viesť  nasledovnú  preukaznú  evidenciu  ohľadne
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne -
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.

- typ nevýherného hracieho prístroja,
- -umiestnenie  nevýherného  hracieho

prístroja.

I I I .  č a sť
M I E S T N Y  P O P L A T O K

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

§ 15

(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.

§ 16
Poplatník

(1)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  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  nehnuteľností  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.

(2)Ak  má  osoba  podľa  ods.  1  písm.  a)  v obci
súčasne trvalý  pobyt  a prechodný pobyt,  poplatok
platí  iba z dôvodu trvalého pobytu.  Ak má osoba
podľa  ods.  1  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 alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je
v obci zavedený množstvový zber.

(3)Poplatníkom  nie  je  osoba,  ktorej  oprávnenie
užívať  nehnuteľnosť  vyplýva  z povahy  právneho
vzťahu s poplatníkom, podľa odseku 1, ak na jeho
základe 

a) užíva  priestory  nehnuteľnosti  vyhradené  na
prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
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b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich
z pracovnoprávneho  vzťahu  alebo  iného  obdob-
ného vzťahu s  poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú
má právo užívať alebo 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.

(4)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  ak  ide  o bytový  dom,  poplatok  vyberá
a za  vybraný  poplatok  ručí  zástupca,  alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku  zástupca alebo správca   súhlasí;  ak
nedošlo  k určeniu  zástupcu,  alebo  správcu,
obec  určí  spomedzi  vlastníkov  alebo
spoluvlastníkov  zástupcu,  ktorý  poplatok  pre
obec vyberie,

b) správca,  ak  je  vlastníkom nehnuteľnosti  štát,
vyšší  územný  celok   alebo  obec  (ďalej  len
„platiteľ“).

(5)Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť,
že poplatok obci odvedie priamo poplatník; v  tom
prípade za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(6)Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť  sa
na  Obecnom  úrade  v Ovčiarsku  najneskôr  do
jedného  mesiaca  odo  dňa,  keď  nastane  právna
skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi
poplatku. 

(7)Platitelia poplatku sú povinní Obecnému úradu
v Ovčiarsku ohlásiť všetky údaje a zmeny, ktoré sú
rozhodné pre správne určenie výšky poplatku, a to
najneskôr  do  jedného  mesiaca  odo  dňa účinnosti
tohto VZN.

§ 17
Určené obdobie 

Obdobím,  za  ktoré  obec  vyberá  poplatok  je
kalendárny rok 2010.

§ 18
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku je:  15,-  € na osobu a rok  2010,
čo v prepočte činí:

a/ 0,0411 € za osobu a kalendárny deň v prípade, že
sa jedná o fyzickú osobu podľa § 16 ods. 1  písm.
A/,

V obci  Ovčiarsko  budú  v roku  2010  vývozy  26x
ročne.

Obec  Ovčiarsko  poskytne  zberné  nádoby
nasledovne:

– pre  1 – 4 členné domácnosti              110  l

– pre 5 – členné domácnosti                  120  l

– pre 6 a viacčlenné domácnosti           240  l

§ 19
Určenie poplatku

(1)Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad za jeden kalendárny rok sa určí:
Podľa VZN č. l/2010

§ 20 Ohlásenie
(1)Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa
vzniku  povinnosti  platiť  poplatok,  odo  dňa,  keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplat-
kovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia urče-
ného  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 (ďa-
lej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom
osoba podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)
tohto  VZN,  názov alebo  obchodné meno,  sídlo
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,

a) identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne  plní
povinnosť poplatníka podľa § 77 ods.7, zákona č.
582/2004 Z.z.,

b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §
20  tohto  VZN,  spolu  s ohlásením  predloží  aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne
požaduje  zníženie  alebo  odpustenie  poplatku
podľa § 21 tohto VZN aj doklady, ktoré odôvod-
ňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(2)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.

§ 21 Úľavy

(1)Obec Ovčiarsko pri výpočte poplatku zníži výšku
poplatku o príslušný počet dní za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe podkladov :

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí, 

b) že  nevyužíva  nehnuteľnosť,  ktorú  je  oprávnený
užívať,  viac  ako  90  po  sebe  nasledujúcich  dní,
alebo

c) je študentom v školskom zariadení s prechodným
pobytom mimo územia obce,

d) je sezónnym zamestnancom vykonávajúcim svoju
činnosť počas  týždňových, resp. viac týždňových
turnusov mimo územia obce.
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e) Občanom starším ako 70 rokov alebo občanom
s  ťažkým  zdravotným  postihnutím,  alebo
držiteľom  preukazu  občana  s   ťažkým
zdravotným  postihnutím  s  potrebou
sprievodcu,  zníži obec poplatok o 50% sadzby
dane  poplatku  určenej  na  rok  2010,  pričom
občan si môže uplatniť iba jednu úĺavu.

(2)Poplatník  preukazuje  splnenie  podmienky  pre
poskytnutie úľavy uvedenej v ods. 1:

a) k  písm.  a)  potvrdením  zamestnávateľa  o dĺžke
pobytu mimo územia republiky,

b) k písm.  b)  čestným  vyhlásením(úradne
overeným)  vlastníka  nehnuteľnosti,  že  túto
nevyužíval min. 90 po sebe nesledujúcich dní, 

c) k písm.c) potvrdením o návšteve príslušnej školy.
Neprítomnosť  študenta  v obci  sa  bude
posudzovať iba počas pracovných dní v roku. Na
víkendy a dni školských prázdnin sa bude platiť

poplatok v obci.
d) k písm.  d)  potvrdením  zamestnávateľa  o dĺžke

pracovného pomeru mimo územia obce. 

e) Preukázaním  fotokópie  preukazuje  ZŤP  alebo
preukazu ZŤPS.

(3)Doklady,  ktorými  poplatník preukazuje dôvody
na  poskytnutie  úľavy  z miestneho  poplatku  je
povinný  predkladať  každoročne  v termíne  do  31.
januára príslušného roka.

I V .  č a sť
S P O L O Č N É  A  Z Á V E R E Č N É

U S T A N O V E N I A
§ 22 Spoločné ustanovenia

(1)Správu  miestnych  daní  a miestneho  poplatku
vykonáva obec Ovčiarsko prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce Ovčiarsko.
(2)Postavenie  povereného  zamestnanca  obce  -
správcu  dane  z nehnuteľnosti  nemá  hlavný
kontrolór obce.

                    § 23 Platenie miestneho poplatku

     Miestny  poplatok  za  komunálne  odpady  a
drobné stavebné odpady je splatný do 30.09.2010.
V  prípade,  že  poplatok  za  komunálny  a  drobný
stavebný odpad nebude zaplatený do stanoveného
termínu  a  to  do  30.09.2010,  zvýši  obec  takéto
nezaplatené poplatky nasledovne:
– poplatky uhradené do 31.10.2010 navýši o 10%

z dlžnej sumy,
– poplatky uhradené do 30.11.2010 navýši o 30%
– z dlžnej sumy,
– poplatky uhradené do 31.12.2010 navýši o 50%
– z dlžnej sumy.
–

§ 24 Záverečné ustanovenia

(1)Pokiaľ  v  tomto všeobecne záväznom nariadení
nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na zákon
o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o
správe  daní  a  poplatkov  v  znení  neskorších
predpisov.

(2)Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa
uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  v Ovčiarsku,  a  to
dňa 20.11.2009.

(3)Dňom  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného
nariadenia  sa  ruší  VZN  č.  1/2009  zo  dňa
12.12.2008.

(4)Zmeny  a  doplnky  tohto  všeobecne  záväzného
nariadenia  schvaľuje  Obecné  zastupiteľstvo
v Ovčiarsku.

(5)Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda
účinnosť dňom 1. januára 2010

V Ovčiarsku, dňa 20.11.2009.

 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci
Ovčiarsko dňa 23.11.2009.

       

 V Ovčiarsku, 11.12.2009                   

      
                                                                                                              Hudecová Mária
                                                                                                                  starosta obce 
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Dodatok č.1 k VZN č. 1/2010
 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ovčiarsko.

     Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 sa mení a dopĺňa nasledovne:

     l.   Termín zberu elektroodpadu: 2x za rok – miesto, deň, hodina bude určená starostom obce a vyhlásená 
              v miestnom rozhlase,

2. Domáce kompostovanie – svoj vlastný bioodpad kompostuje domácnosť, ktorá má na to vhodné priestory
/napr. záhrada/. Vzniknutý kompost využívajú pre vlastnú potrebu.

3. Vývoz  „Veľkokapacitného  kontejnera“  v jarných  a v jesenných  mesiacoch  –  termín,  miesto  bude
vyhlásené obecným rozhlasom.

4. Zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú, najviac však na obdobie jeden rok, vždy s možnosťou predĺženia
o to isté obdobie.

      5.     Od 01.01.2006 je zakázané zneškodňovať rozložiteľný  odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu 
            z  cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, 
             ak  sú súčasťou komunálneho odpadu.

V Ovčiarsku, 11.12..2009                                                                                    Hudecová Mária
                                                                                                                              Starostka obce


