Návrh Dodatku č.4/2019 k VZN č. 4/2015 v znení Dodatku č.1/2016 , 2/2017,3/2018 obce Zálesie bol vyvesený na úradnej tabuli dňa
........... , Návrh Dodatku č.4/2019 k VZN č. 4/2015 v znení Dodatku č.1/2016 , 2/2017,3/2018 obce Zálesie bol schválený dňa ............

OBEC ZÁLESIE, Trojičné nám. č. 1, 900 28 Zálesie
Dodatok číslo 4/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č. 4 /2015 v znení dodatku č.1 /2016 , 2/2017,3/2018
Obec Zálesie v súlade s ustanovením § 6 zák. ods. 1zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok číslo 4/2019k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 4 /2015 v znení dodatku č. 1/2016 , 2/2017, 3/2018
Týmto dodatkom číslo4/2019sa Všeobecné záväzné nariadenie obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom poplatku
č.4/2015 v znení dodatku č. 1/2016 , 2/2017, 3/2018
1. Mení v časti II. Daň z nehnuteľnosti v § 4 sadzba daní z pozemkov nasledovne:
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Zálesie ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
- A/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
- B/ trvalé trávne porasty
- C/ záhrady
- D/ lesné pozemky
- E/ rybníky
- F/ zastavané plochy a nádvoria
- G/ stavebné pozemky
- H/ ostatné plochy okrem stav. plôch

-

1,05 %základu dane
1,05 % základu dane
1,20 % základu dane
1,05 % základu dane
1,05 % základu dane
1,50 % základu dane
2,50 % základu dane
1,50 % základu dane

2. Mení v časti II. Daň z nehnuteľnosti v § 6 sadzba dane zo stavieb nasledovne:
1.) Správca dane určuje pre stavby na území obce Zálesie ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovne:
a.) 0,300€ - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b.) 0,350 €- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c.) 1,050€ - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d.) 0,750 €- samostatne stojace garáže
e.) 0,300€- stavby hromadných garáží
f.) 0,300€- stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g.) 1,500€- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h.) 1,500€- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i.) 1,500 € - ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až h)
j.) 0,000 € - viacúčelová stavba
2.) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb za každé nadzemné aj
podzemné podlažie ( okrem prvého nadzemného podlažia ) príplatok 0,033 €.
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3. Mení v časti II. Daň z nehnuteľnosti v § 8 sadzba dane z bytov nasledovne:
Správca dane určuje na území obce Zálesie ročnú sadzbu dane z bytov za byt , ročnú sadzbu dane z bytov za
nebytový priestor, ročnú sadzbu dane z bytov na iné účely ako na bývanie a ročnú sadzbu z nebytového priestoru
využívaného ako garáž za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
- 0,600 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu
- 0,200 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru
- 2,000 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru, ktorý sa využíva na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť
-0,500 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného ako garáž.

4. Mení v časti III. Daň za psa v § 13 sadzba dane nasledovne :
Sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 12, 00 €. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho
psa u toho istého daňovníka.

5. Mení v časti VIII. Poplatok v § 28 určenie poplatku nasledovne :
Druh nádoby
Poplatok za 1 dm3
Poplatok za
Poplatok za
Poplatok za
(objem v dm3)
odpadu
jeden vývoz
26 vývozov
52 vývozov
120
0,0192 €
2,3076 €
60 €
120 €
240
0,0192 €
4,6153 €
120 €
240 €
1100
0,0192 €
21,1538 €
550 €
1100 €
Poplatok za vývoz sa vypočíta vynásobením poplatku za jeden vývoz a počtom vývozov za rok.
6. Mení v časti VIII. § 31 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku nasledovne :
Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti :
a.) na základe žiadosti daňového subjektu
b.) ak má daňový subjekt vyrovnané všetky daňové a poplatkové povinnosti
c.) doložením hodnoverného dokladu z ktorého vyplýva pobyt poplatníka mimo obce (potvrdenia od
zamestnávateľa, čestné vyhlásenie ).Doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve
školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie
poplatku ,alebo odpustenie poplatku a predloží podklady , že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava,
alebo sa nezdržiaval na území obce:
a.) na základe žiadosti daňového subjektu
b.) doložením potvrdenia príslušnej obce, že občan sa viac ako 90 dní bude zdržiavať v tejto obci a zapojil sa
v tejto obci do systému zberu komunálneho odpadu
c.) doložením hodnoverného dokladu z ktorého vyplýva pobyt poplatníka mimo obce (potvrdenia od
zamestnávateľa, čestné prehlásenie) Doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve
školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka
alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na
zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné
číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.
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Všetky ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4 /2015 v znení dodatku č. 1/2016 , 2/2017,
3/2018 ostávajú nezmenené.
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie sa na tomto dodatku č 4/2019 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.4/2015
v znení dodatku č. 1/2016 , 2/2017, 3/2018 uznieslo dňa ....... uznesením č . ........
Tento dodatok číslo 4/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zálesie o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4 /2015 v znení dodatku č. 1/2016 ,
2/2017, 3/2018.nadobúda účinnosť 01.01.2020.

Ing. Marián Perger
starosta obce

28.10.2019

Vyvesené : 28.10.2019
Zvesené :
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