Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku vo veciach územnej samosprávy a v zmysle
ustanovenia § 6 ods. l zákona .SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, a v zmysle ustanovení § 29, § 36 a § 83 zákona 582/2004 Zb. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto

všeobecne

záväzné
nariadenie Obce Štiavnik
č . 3/2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009
na ú z e m í obce Štiavnik.
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy a druhy miestnych daní
1.Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, 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 zavádza a ukladá s účinnosťou od l. januára
2009 miestnu daň za psa, miestnu daň za užívanie verejného priestranstva , miestnu daň za
ubytovanie, miestnu daň za nevýherné hracie prístroje a ukladá miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. januára 2009.
2./
a./ Základné ustanovenia o zdaňovaní psa sú uvedené v tretej časti zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov, základné ustanovenia o zdaňovaní verejného
priestranstva sú uvedené v štvrtej časti zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov, základné ustanovenia o dani za ubytovanie sú uvedené v piatej časti
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, základné ustanovenia
o zdaňovaní nevýherných hracích prístrojov sú uvedené v siedmej časti zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a základné ustanovenia o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené v desiatej časti zákona 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. v znení neskorších zmien a doplnkov.

§2
Zdaňovacie obdobie

1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. b, f a odst. 2 zákona
č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – daň za psa, za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za
komunálny odpad a drobný staveb. odpad - je kalendárny rok.
2. Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm c, d
- za užívanie verejného priestranstva –doba /každý aj začatý deň,/ počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo.
- za ubytovanie – každé jedno prenocovanie a osoba
DRUHÁ ČASŤ.

Daň za psa
§3
Sadzba dane
1.Daň za jedného psa – strážneho je 3,3193 € za kalendárny rok.
Za druhého a ďalšieho strážneho sa stanovuje daň 3,3193 € za kalendárny rok.
Daň za psa poľovného – za jedného a za každého ďalšieho sa stanovuje 6,6387 € za
kalendárny rok.
Daň za psa izbového a každého ďalšieho sa stanovuje 9,9581 € za kalendárny rok.
§4
Spôsoby preukazovania vzniku a zániku dane za psa
§5
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
1.Pri oznámení daňovej povinnosti daňovníkom, či už písomnou alebo ústnou formou, je
daňovník povinný nahlásiť nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa daňovníka ,vek psa,
plemeno psa, deň nadobudnutia psa, tetovacie číslo, ak ho pes má, spôsob vzniku daňovej
povinnosti /obsiahnuté v prílohe č. 1 tohto VZN , ktorú je daňovník povinný sám si vyplniť
a podpísať na obecnom úrade, prípadne zaslať poštou.
Tlačivá sú k dispozícii na tunajšom obecnom úrade.
2. V prípade zániku daňovej povinnosti – úhyn psa, utratenie psa, predaj psa a iné – oznámi
daňovník túto skutočnosť najneskôr do 30 dní ústnou alebo písomnou formou na obecný
úrad, pričom je povinný sám si vyplniť tlačivo – príloha č. tohto VZN , ktoré je k dispozícii na tunajšom obecnom úrade.
§6
Spôsob vyberania dane
1.Vprvom zdaňovacom období zaplatí daňovník daň po vyrubení dane do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru jednorazovo do pokladne obecného úradu alebo
na požiadanie daňovníka poštovou poukážkou na účet obce – 23322-432/0200, VÚB
Žilina, exp.Bytča.

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná jednorazovo do 31. januára bežného roka.
3.V prípade ohlásenia zániku daňovej povinnosti daňovníkom do 30 dní od dňa zániku
daňovej povinnosti , vráti obec pomernú časť zaplatenej dane daňovníkovi a to priamo
z pokladne obecného úradu alebo na požiadanie poštovou poukážkou na adresu podľa
vyplneného formulára./ viď príloha č.1 tohto VZN/ do 30 dní od nahlásenia zániku
daňovej povinnosti.
TRETIA ČASŤ

Daň za užívanie verejného priestranstva
§7
Verejné priestranstvá.
1.Verejným priestranstvom na území Obce Štiavnik sú:
a/ miesta na miestnych komunikáciach – č.p. : 4163, 4156,4159, 4154, 4166, 4153, 127
4168,4148, 4171,4172, 4173, 4176, 4178, 4186, 4146, 4145, 4144, 4143, 4142, 4186,
4187, 4141, 4139, 4137, 4136, 4135, 4134, 4130, 4131, 4132,4129,4128, 4127, 4126,
4125, 4188, 4190, 4192, 4193, 4194,4195, 4196, 4199, 4200, 4202, 4124, 4116, 4120,
4121, 4122, 4118, 4119, 4115, 4112, 4110, 4108, 4107, 4106, 4104, 4105, 4100,4099,
4097,4203, 4205, 4206, 4207, 4209, 4210, 4212, 4215, 4216, 4217, 4222, 4223, 4224.
b/ miesta popri ceste 3.triedy:
parc. č.4062 pred poštou, hasičskou zbrojnicou, ZŠ, parc. č. 1793 - pred Obecným úradom
Štiavnik č. 764, parc. č.4061 – pred obchodom u Fujačka
parc. č.4067 – pred obchodom Jednota v horách
c/ miesta na dočasné parkovanie vozidla: parc.č.4061 – oproti Pekárni, p.č.4062 pred
ZŠ, p.č.4233 – u Babiara v horách a p. č.4076 – pre bývalou Makytou v horách.
§8
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva
1.Osobitnými spôsobmi môže užívať fyzická alebo právnická osoba verejné priestranstvo na:
- umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia- napr.
stôl, motorové vozidlo,
-umiestnenie stavebného zariadenia – lešenia, oplotenia
-umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. iné atrakcie v rozsahu oplotenia a
vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení.
-umiestnenie skládky – napr. skládka komunál. odpadu, skládka sutiny alebo kameňov,
skládka dreva, skládka zeminy a pod.
§9
Podrobnosti a náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti

1.Daňovník je povinný 5 dní pred začatím užívania verejného priestranstva,
osobne alebo písomne nahlásiť na tunajšom obecnom úrade údaje potrebné k vyrubeniu dane
ako meno a adresa daňovníka, deň začatia užívania verejného priestranstva, deň ukončenia
užívania verejného priestranstva, výmera osobitného užívania verejného priestranstva,
parcela, spôsoby užívania, čo je obsahom tlačiva „Oznámenie o vzniku a zániku daňovej
povinnosti za osobitné užívanie verejného priestranstva. – príloha č. 2 tohto VZN.

2.Tlačivo je k dispozícii na tunajšom obecnom úrade. Daňovník je povinný tlačivo si sám
vypísať a podpísať.
3.Po skončení osobitného užívania verejného priestranstva je poplatník povinný do 3 dní
písomne alebo ústne oznámiť na Obecnom úrade v Štiavniku, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu..
§10
Sadzba dane
1.Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je:
a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb predajného zariadenia:
1,6596 € za m2 a deň –za predaj ovocia, zeleniny a kvetov
1,6596 € za m2 a deň – za predaj iných druhov tovaru , okrem alkoholických nápojov
a tabakových výrobkov
3,3193 € za m2 a deň -za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
0,3319 € za m2 a deň – za poskytovanie služieb
b/ 6,6387 € a deň pri predaji rôzneho tovaru z trambusu , nákladný automobil
4,9790 € a deň pri predaji rôzneho tovaru z ávie
3,3193 € a deň pri predaji rôzneho tovaru z prívesného vozíka
c/ 0,3319 € za m2 a deň za umiestnenie stavebného zariadenia
d/ 0,8298 € za m2 a deň za umiestnenie cirkusu, lunaparku , príp. iných atrakcií
využívanej plochy. V prípade viacerých záujemcov formou výberu
e/ 0,3319 € za m2 a deň za umiestnenie skládky, napr. skládky komunál. odpadu, sutiny,
f/ 16,5969 €/ rok za prístrešok na auto do výmery 15 m2
g/ 39,8327 € /rok za prístrešok na auto do výmery 25 m2
h/ 0,0331 €/m2 a rok za zriadenie záhradky

§11
Spôsoby vyberania dane
1. Daňovník je povinný zaplatiť vyrubenú daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru a to jednorazovo - v hotovosti do pokladne obecného
úradu alebo na účet obce: 23322-432/0200 vedeného vo VÚB Žilina, exp. Bytča.
2. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť na Obecnom úrade
v Štiavniku do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť dane
daňovníkovi za zostávajúce dní, za ktoré bola už daň zaplatená v hotovosti z pokladne
obecného úradu alebo poštovou poukážkou a to do 30 dní od nahlásenia zániku.
.
§12
Oslobodenie od dane
1. Miestna daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí v nasledovných prípadoch:
a/ za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povoleniasúhlasu Obecného úradu Štiavnik /napr. počas výstavby a pri odstraňovaní porúch
zariadení a inžinierskych sietí/. Občania, ktorí majú stavebné povolenie na výstavbu
rodinných domov, majú odpustené poplatky za skladovanie stavebného materiálu

na obecných pozemkoch po dobu dohodnutú s obecným úradom za podmienok,
že stavebník musí ohlásiť Obecnému úradu Štiavnik umiestnenie stavebného materiálu.
b/ ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
-

ŠTVRTÁ ČASŤ

Daň za ubytovanie
Oznamovacia povinnosť
1.Platiteľ dane- prevádzkovateľ zariadenia – oznámi na obecnom úrade vznik daňovej
povinnosti najneskôr 15 dní pred vznikom daňovej povinnosti, kde písomne oznámi:
názov zariadenia, meno prevádzkovateľa, sídlo, počet lôžok ./ príloha č. 3 tohto VZN/
2. Platiteľ dane - prevádzkovateľ zariadenia- oznámi na obecnom úrade mesačne , vždy do 15
dní nasledujúceho mesiaca, počet osôb a prenocovaní v prislúchajúcom mesiaci.
§ 13
Sadzba dane
1. Obec určuje sadzbu dane 0,3319 € za jednu osobu a prenocovanie .
§ 14
Spôsob vyberania dane
1.Správca dane určuje daňovníkovi – prevádzkovateľovi zariadenia zaplatiť daň v hotovosti
do pokladne obecného úradu a to štvrťročne, do 15- stého dňa v mesiaci v nasledujúcom
štvrťroku na základe preukázanej evidencie, ktorú je prevádzkovateľ povinný viesť dvojmo
/originál pre obec, kópiu – prevádzkovateľ/
§ 15
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
1. Správca dane určuje daňovníkovi /prevádzkovateľovi zariadenia/ viesť podrobnú
evidenciu, z ktorej musia byť preukázateľné nasledovné údaje: Meno a adresa
prevádzkovateľa, počet lôžok, počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní, deň , mesiac a rok
prenocovania, prípadne iné dôležité údaje.
Originál preukaznej evidencie prevádzkovateľ predloží na tunajší obecný úrad.
PIATA ČASŤ

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 49,7908 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny
rok.

§ 17

Spôsob vyberania dane
1. Daňovník je povinný zaplatiť vyrubenú daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet
obce č.23322-432/0200 vedenom vo VÚB Bytča.
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto
skutočnosť oznámi do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na obecný úrad, vráti
obec pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia daňovníkovi v hotovosti
z pokladne obecného úradu alebo poštovou poukážkou.

§ 18
Rozsah a spôsob vedenia evidencie
1.Správca dane určuje daňovníkovi pri ohlásení daňovej povinnosti vyplniť tlačivo, z ktorého
musí byť zrejmé názov, sídlo daňovníka, IČO, počet umiestnených nevýherných hracích
prístrojov, deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, druh , typ, výrobné
číslo/ príloha č. 4 tohto VZN / Ďalej mu určuje viesť podrobnú evidenciu o prevádzkovaní
nevýherného hracieho prístroja
ŠIESTA ČASŤ

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
§19
Sadzba poplatku
1. Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie
jedného kalendárneho roka:
a) 0,0331 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov alebo 1,- Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov, ak je v obci zavedený množstvový zber alebo ak si osoba
individuálne zvolila (požiadala obec o ) množstvový zber.
b) 0,0331 € za osobu a kalendárny deň – paušálny poplatok pri nezavedenom množstvovom
zbere.
2. Obec určuje hodnotu koeficientu 1 pre určenie poplatku podľa § 79 odst. 3 bod 3 zákona
č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§ 20
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku.
Ohlasovacia povinnosť.
1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a/ fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt

- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť
alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na
iný účet ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
b/právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
c/podnikateľa
-dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
2.Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a/ pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
v evidencii obyvateľov obce
b/ pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti uvedené v ods. l.

3. Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik povinnosti
platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku na
predpísanom tlačive pre právnické osoby a fyzická osoba podnikateľ - príloha č. 5
tohto VZN , pre fyzické osoby –príloha č. 6. tohto VZN
Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.
Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače , priložiť potrebné doklady podľa
predtlače a doručiť tlačivo na obecný úrad osobne alebo poštou.
4. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti § 77 odst. 2a/ zákona 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ,
môže plnenie povinností poplatníka za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať
jeden z nich. V tomto prípade vyplní tlačivo „Oznámenie o prevzatí plnenia povinností
poplatníka ..“ – príloha č. 6 tohto VZN. Uvedené tlačivo poplatník odovzdá osobne na
obecný úrad alebo poštou.
§ 21
Spôsob platenia a splatnosť poplatku
/paušálny poplatok/
1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyrubí obec platobným
výmerom do 15.apríla kalendárneho roku, ktorý je splatný:
a/ v štyroch rovnakých splátkach , a to : do 30. apríla, do 30. júna , do 31. augusta a do 31.
októbra kalendárneho roku.
2. Miestny poplatok za komunálny odpad je možné zaplatiť aj jednorazovo do 30. 4.
kalendárneho roka
2. Spôsob platenia poplatku:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu.
b/ na účet obce č. 23322-432/0200, vedenom vo VÚB Žilina, exp. Bytča,
c/šekom, ktorý dostane platiteľ na vyžiadanie od obecného úradu
§ 22

Spôsob platenia a splatnosť poplatku
/množstvový zber/
1. Ak právnická osoba alebo podnikateľ individuálne požiadala o množstvový zber platí
poplatok, ktorý je súčinom frekvencie odvozov, sadzby/ podľa § 13 odst.1a tohto VZN
určenej na 1 kg, alebo 1 l alebo l dm 3 takých odpadov/ a objemu zbernej nádoby /resp. súčtu
objemu nádob/.

2 Poplatok platia podľa množstva odvezeného odpadu + dopravné práce na základe
vystavenia faktúry Obecným úradom v Štiavniku a to mesačne /štvrťročne/ v lehote
splatnosti stanovenej vo faktúre. – v hotovosti do pokladne obce
- alebo na účet obce 23322-432/0200 vedeného vo VÚB
Žilina, exp. Bytča
§ 23
Zníženie alebo odpustenie poplatku
Spôsob a lehota na uplatnenie zníženia
1. Obec poplatok zníži alebo odpustí poplatníkovi v nasledovných prípadoch:
a/ak sa poplatník v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
b/ak poplatník bol neprítomný v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby
c/ak poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní.
2. V jednotlivých prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona obec môže
poplatok za odpad znížiť aj pod dolnú hranicu sadzby podľa § 78 zákona 582/2004 Zb.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
alebo môže poplatok odpustiť.
3.V prípadoch podľa § 17 odst.1 a 2 je potrebné, aby poplatník písomne požiadal obecný
úrad o zníženie alebo odpustenie poplatku do 30. novembra kalendárneho roku , odôvodnil
svoju žiadosť a priložiť potrebné doklady, ktoré sú nasledovné:
- podľa odst. l, písm . a/ -pracovná zmluva, čestné prehlásenie, sobášny list.
- podľa odst. l, písm. b/ - potvrdenie z vojenskej správy alebo kópiu z vojenskej knižky
- podľa odst. l, písm. c/ - čestné prehlásenie, potvrdenie o návšteve školy, pracovnú zmluvu
§ 24
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tom VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č.
582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č.11/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Štiavnik schválené dňa 23. 11. 2007.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Štiavniku dňa 28. 11. 2008 .

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2009.

V Štiavniku, dňa 28. 11. 2008
Vyvesené:....................
Zvesené: ......................
Ing.Štefan Pucko
starostu obce

