VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Muráň dňa: 26.11.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Muráni na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

a drobné

v y d á v a pre územie obce Muráň

toto
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

o m i e s t n y c h d a n i a c h a o m i e s t n o m p o p l a t k u za k o m u n á l n e o d p a d y
a drobné stavebné odpady na
ú ze m í o b c e M u r á ň n a r. 2 0 1 3

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Muráň .
(2) Obec Muráň ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Obec Muráň ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
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Článok II.
Daň z pozemkov
Základ dane
(1) Správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije nasledovná hodnota
pozemku za 1 m2 za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy = 0,089 €.
Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,1 %
b) záhrady
0,45 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
1,80 %
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,35 %
f) zastavané plochy a nádvoria
0,45 %
g) stavebné pozemky
0,35 %
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,45 %

Článok III.
Daň zo stavieb
(1)

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,063 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,063 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,331 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,252 €
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu
0,796 €
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f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,261 €
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,995 €
(2)

Sadzba dane podľa odseku 1 písm. a) a b) tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných
stavbách zvyšuje o 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie
nadzemné podlažie.
Článok IV.
Daň z bytov

(1)

Ročná sadzba dane z bytov je vo výške 0,063 eura za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy bytu a nebytového priestoru.
Článok V.
Daň za psa

(1) Sadzba dane sa určuje vo výške 5,00 eur za jedného psa a kalendárny rok. Sadzba
dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Článok VI.
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Muráň, a to:
a) hlavné a vedľajšie miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po
krajnicu
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov
c) námestie
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce
e) trhovisko
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru,
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky,
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
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Sadzba dane
(1)

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

(2)

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane, vo výške za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý
deň takto:

1. za používanie predajného stánku na obecnom trhovisku 5,00 €
2. za ambulantný predaj z osobného motorového vozidla 7,00 €
3. za predaj z dodávky 10,00 €
4. za predaj z nákladného vozidla 10,00 €

Oznamovacia povinnosť
1.

2.
3.

4.

5.

Daňovník je povinný písomnou formou podať oznámenie o začatí osobitného užívania
verejného priestranstva – pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník, ktorý poskytuje ambulantný predaj podá oznámenie osobne.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní správcovi dane každú skutočnosť, ktorá má
vplyv na výšku stanovenej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu – najneskôr do 30 dní
po skončení.
V rámci oznamovacej povinnosti uvedie daňovník nasledovné:
- fyzická osoba: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, miesto a účel osobitného užívania
verejného priestranstva, zmenu alebo ukončenie užívania verejného priestranstva.
- právnická osoba: obchodné meno, sídlo podnikania, miesto a účel osobitného užívania
verejného priestranstva, zmenu alebo ukončenie užívania verejného priestranstva.
- Vzor písomného oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
Pokiaľ deň vzniku a zániku daňovej povinnosti pripadne na sobotu, nedeľu, štátny
sviatok, deň pracovného pokoja, je daňovník povinný splniť oznamovaciu povinnosť
v najbližší pracovný deň.
Oslobodenie od dane

1.

2.

Daň sa neplatí za kultúrnu, cirkevnú, športovú a školskú akciu usporiadanú na verejnom
priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely.
Okrem toho sa daň neplatí v nasledovných prípadoch:
a) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej zriadenia
a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
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Článok VII.
Daň za ubytovanie
(1)

Sadzba dane sa určuje vo výške 0,232 € na osobu a prenocovanie.
Článok VIII.
Daň za predajné automaty

(1)

Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu
dane:
a) vo výške 50,00 € za jeden predajný automat na kalendárny rok.
Evidenčná povinnosť a identifikácia

1.

Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť písomnú preukázanú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne, ktorá bude obsahovať:
a) názov a druh predajného automatu
b) výrobné číslo predajného automatu
c) druhy ponúkaných tovarov
d) miesto umiestnenia predajného automatu
e) vznik a zánik daňovej povinnosti
f) dátum zaplatenia dane.
2.

Identifikácia predajného automatu: Daňovník je povinný označiť každý automat na
viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov firmy – prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu
a evidenčné číslo pridelené správcom dane.
Daň za nevýherné hracie prístroje

(1) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu
dane nasledovne:
a) 100,00 € za jeden elektronický nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
b) 50,00 € za jeden mechanický nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok,
Evidenčná povinnosť a identifikácia
1.

Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný viesť písomne
preukázanú evidenciu, ktorá musí obsahovať o každom prístroji osobitne tieto náležitosti:
a) názov a druh nevýherného hracieho prístroja
b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
c) druhy hier poskytujúcich nevýherným hracím prístrojom
d) miesto umiestnenia, kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza
e) dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti
f) dátum zaplatenia dane.
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2.

Identifikácia nevýherného hracieho prístroja: Daňovník je povinný označiť každý
nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov firmy –
prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky prístroja
výrobné číslo, typ prístroja a evidenčné číslo pridelené správcom dane.

Článok IX.
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
(1) Sadzba poplatku v Obci Muráň je 0,0411 € za osobu a kalendárny deň.
(2) V obci nie je zavedený množstvový zber a z toho dôvodu sa poplatok určil za kalendárny
deň.
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec poplatok odpustí:




za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v určenom
období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Doklady: potvrdenie
o pobyte na území iného štátu, víza, potvrdenie zamestnávateľa, agentúry,
pracovné povolenie a pod.
deťom narodeným v roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje

2. Obec poplatok zníži:




O 50% pre študentov, ktorí študujú mimo mesta a sú ubytovaní v zariadení
poskytujúcom ubytovanie
Doklady: potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní v mieste štúdia. Študentom,
ktorí začali navštevovať školu mimo mesta a sú ubytovaní v zariadení
poskytujúcom ubytovanie od septembra bežného roku sa poplatok znižuje až od
marca nasledujúceho roku.
O 50% fyzickým osobám, ktoré sa z dôvodu výkonu zamestnania dlhodobo
zdržiavajú mimo obce v rámci SR
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Muráň prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho
poplatku nemá hlavný kontrolór obce Muráň.
(3) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje „Všeobecne záväzné nariadenie z r. 2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady“, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Muráni dňa 15.12.2011.
(5) Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Muráň
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.
(7) Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2013“ bol vyvesený dňa
26.11.2012.
(8) Na tomto VZN obce Muráň sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Muráň dňa
12.12.2012 uznesením číslo 125/2012 .

Muráň 12.12.2012
Ing. Roman Goldschmidt
starosta obce
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