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Kolačno

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kolačno

číslo 2 /2015
o dani z nehnuteľnosti ,
miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
na kalendárny rok 2016

Schválené OZ v Kolačne dňa 26. 11. 2015 uznesením č. 11/2015

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE KOLAČNO
č. 2/2015
o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
Obec K o l a č n o v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona 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

ČASŤ I
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Obci Kolačno podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a
s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto miestne dane:
- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- daň za nevýherné hracie prístroje
2. Obec Kolačno na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych dani a poplatku za komunálne odpady na zemí Obce Kolačno v zdaňovacom
období roku 2016.

ČASŤ II
DAŇ

ZNEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane

(1) Správca dane ustanovuje na území Obce Kolačno hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,0654 Eur/m²
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(1) Hodnota pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera
pozemku v m² je pre Obec Kolačno určená v prílohe č. 1 a č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
§3
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území Obce Kolačno, ročnú sadzbu dane
z pozemkov:
a) orná pôda, chmelnice, vinice a ovocné sady
0,30%
b) trvalé trávne porasty
0,35 %
c) záhrady
0,35%
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,30%
e) zastavané plochy a nádvoria
0,30%
f) stavebné pozemky
0,30%
g) ostatné plochy
0,30%

DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre stavby na území Obce Kolačno ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m² zastavanej plochy:
a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,049 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
c) 0,165 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,
e) 0,331 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ,
f) 0,497 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g) 0,132 € za ostatné stavby .
( 2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0, 033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
§6
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eura nebude vyrubovať ani vyberať.
§7
Platenie dane
Správca dane na rok 2016 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch
splátkach, a to
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
II. splátka do 30. septembra

ČASŤ III
DAŇ ZA PSA
§8
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes:
chovaný na vedecké účely a výskumné účely
pes umiestnený v útulku zvierat
pes so špeciálnym výcvikom ktorého vlastní alebo používa 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 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane
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 a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane 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 dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. Písomné oznámenie sa doručuje na obecný
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(6)
(7)
(8)
(9)

úrad a musí obsahovať označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom
a adresu trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia,
stanovište psa s uvedením adresy vlastníka resp. držiteľa.
Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
Čestným prehlásením držiteľa alebo vlastníka psa.
Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
Čestným prehlásením držiteľa alebo vlastníka psa.
Daň za psa sa prvýkrát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Spôsoby vyberania dane : v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo elektronicky
na účet správcu dane.

ČASŤ IV
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
(1) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce
Kolačno, ktorými sa rozumejú
a) všetky miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník , prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c) plocha pre transformátory,
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
e) pozemok pri požiarnej zbrojnici.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(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 mimo stráženého parkoviska.
(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m²
(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 € za každý aj začatý m²
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
(7) 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 Kolačne
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú
skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane.
Daňovník je tiež povinný oznámiť Obecnému úradu v Kolačne skutočnosť, že osobitné
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu.
(8) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
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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.
(9) ) Spôsoby vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu do 7 - dňového
užívania, nad 7 dní – do pokladne obecného úradu v hotovosti, alebo elektronicky na účet
správcu dane.

ČASŤ V
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 10
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení ( ďalej len zariadení).
(2) Daňovníkom je osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Správca dane určuje sadzbu dane 0,20 € na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(6) Miestne príslušným správcom dane je Obec Kolačno, na ktorej území sa zariadenie
nachádza.
(7) Daň za ubytovanie správca dane vyrubí rozhodnutím do 10 dní po ukončení
štvrťroku.
(8) Prevádzkovateľ je povinný viesť presnú evidenciu o počte prenocovaných osôb v knihe
ubytovaných denne a túto štvrťročne predkladať Obecnému úradu v Kolačne na
vyrubenie daní najneskôr do 5 dní po ukončení štvrťroka.
(9) Spôsob vyberania dane je v hotovosti do pokladne obecného úradu.

ČASŤ VI
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
§ 11
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1) Sadzba poplatku sa v obci Kolačno určuje pre:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na
0,0310 € na osobu a kalendárny deň
b) pre predajne COOP Jednota a predajňu PDP Veľké Uherce 0,1235 € /
kalendárny deň
c) pre Hostinec A+G a Esspresso u Vlka 0,0990 €/ kalendárny deň
d) ostatní podnikatelia 0,0310 €/ počet zamestnancov / kalendárny deň
e) podnikatelia prevádzkujúci ubytovacie zariadenia 0,0310 €/ kalendárny
rok
2) Poplatník je povinný oznámiť vznik poplatkovej povinnosti v lehote 30 dní odo dňa
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vzniku poplatkovej povinnosti a:
- uviesť meno, priezvisko, titul, adresa trvalého a prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“), obchodné meno, v prípade
určeného zástupcu ( § 77 ods. 7) aj identifikačné údaje ostatných
členov domácnosti, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo,
- uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku

3)

4)
5)
6)

7)
8)

Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť do 30
dní odo dňa kedy tieto nastali.
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
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
Ak sa poplatník v obci nezdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období, správca dane
na základe písomnej žiadosti poplatníka môže poplatok znížiť na 0,0155 € na osobu
a kalendárny deň ak sa preukáže:
a) fyzická osoba s trvalým pobytom v obci študujúca mimo obec potvrdením
o návšteve školy
b) fyzická osoba, ktorá pracuje mimo obec potvrdením o zaplatení poplatku za
komunálny odpad za obdobie, ktoré sa zdržiaval mimo trvalého pobytu
c) fyzická osoba, ktorá má v obci nehnuteľnosť a nemá trvalý ani prechodný
pobyt má sadzbu poplatku 0,0155 € na osobu a kalendárny deň.
Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka .
Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe čestného
vyhlásenia , že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

ČASŤ VII
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 12
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
§ 13
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
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§ 14
Základ dane a zdaňovacie obdobie
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny
rok.
§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane je 80.- € za kalendárny rok za jeden nevýherný hrací prístroj.
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 17
Identifikácia predmetu dane
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý
nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa, adresu prevádzky, kde je prístroj umiestnený, druhové označenie prístroja,
jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam nevýherných
hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
§ 18
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) daňovník si plní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
2) Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník písomne uvedie správcovi dane,
ktorým je obec Kolačno, svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov,
IČO, sídlo resp. miesto podnikania, daň začatia prevádzkovania jednotlivých
nevýherných hracích prístrojov, miesto ich umiestnenia, druhové označenie
a výrobné číslo.
3) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, alebo elektronicky na účet správcu
dane.
4) Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti alebo zmeny
údajov na Obecný úrad Kolačno. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane v vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
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ČASŤ VIII
PRIESTUPKY A POKUTY
§ 19
Priestupky a pokuty
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z.
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou podľa zákona č.
79/2015 Z. z.
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z..
d) neposkytne obcou požadované údaje v zmysle zákona č.79/2015 Z. z.
2) Za priestupok podľa možno uložiť pokutu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
§ 20
Záverečné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo Obce Kolačno sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2016 uznieslo dňa

§ 21
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016

VYVESENÉ: 9. 11. 2015

ZVESENÉ: 18. 12. 2015

Ing. Lýdia Petríková
starostka obce
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