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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2015
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ROK 2015
Obec Moravany nad Váhom (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č.
171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007
Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z.,
zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č.
460 /2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z.
z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z. a zákona
č. 268/2014 Z. z. ustanovuje
ČLÁNOK 1.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
a. Obecné zastupiteľstvo obce Moravany nad Váhom (ďalej, len „Obecné zastupiteľstvo“)
podľa §11 odstavec 4 písmeno d.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozhodlo, ţe v nadväznosti na §98 zákona číslo 581/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 miestne dane a vyberá miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na rok
2015.
b. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej, len „VZN“) upravuje podmienky určovania
miestnych daní a poplatku na území obce Moravany nad Váhom (ďalej len „územie
obce“ v príslušnom tvare) v zdaňovacom období roku 2015.
c. Obec ukladá na území obce tieto miestne dane:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI.
DAŇ ZA PSA.
DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA.
DAŇ ZA UBYTOVANIE.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY.
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DAŇ Z POZEMKOV
ČLÁNOK 2
ZÁKLAD DANE
1. Základom dane z pozemkov, pre pozemky druhu je 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 1m2 podľa osobitného
predpisu.
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vyuţívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
za 1m2 určená v §3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria a
ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v osobitnom predpise.
4. Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku uvedenej v osobitnom
predpise.
5. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúţiaci k predaju tovaru a poskytovaniu sluţieb (ďalej len „predajný
stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej
stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 uvedenej v osobitnom
predpise.
ČLÁNOK 3
HODNOTA PÔDY A POZEMKOV
1. Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov je
v zmysle zákona nasledovná :
Katastrálne Hodnota v €/m2 územie orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady trvalé
trávnaté porasty:
HODNOTA v EUR/m2
Orná pôda, chmeľnice, vinice, Trvalé trávnaté porasty
ovocné sady
nad
0,455
0,0930

Katastrálne územie

Moravany
Váhom
2. Hodnota lesných pozemkov na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky vyuţívané vodné plochy je hodnota pozemku za 1m2 uvedená v
tomto všeobecne záväznom nariadení :
Katastrálne územie
Moravany
nad
Váhom

HODNOTA v EUR /m2
0,1042

3. Hodnota lesných pozemkov na ktorých sú rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
vyuţívané vodné plochy je hodnota pozemku za 1m2 uvedená v tomto všeobecne
záväznom nariadení :
Katastrálne územie
Moravany
nad
Váhom

HODNOTA v EUR /m2
0,5000
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3. Hodnota záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch a stavebných pozemkov
je v zmysle prílohy č. 2 zákona 582/2004 Z.z. v katastrálnom území Moravany nad
Váhom nasledovná:
DRUH POZEMKU
 ZÁHRADY
 ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA
 OSTATNÉ POZEMKY OKREM STAVEBNÝCH
 STAVEBNÉ POZEMKY

HODNOTA v EUR /m2
1,86
1,86
1,86
18,59

ČLÁNOK 4
SADZBA DANE
Správca dane určuje v katastrálnom území Moravany nad Váhom ročnú sadzbu dane z
pozemkov :
a. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50 %
b. Záhrady − 0,60%
c. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy − 0,60%
d. Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky vyuţívané plochy − 0,60%
e. Stavebné pozemky, pozemky na ktorých sa nachádza − 1,00% transformačná
stanica alebo predajný stánok
DAŇ ZO STAVIEB
ČLÁNOK 5
ZÁKLAD DANE
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom
dane pri stavbe hromadných garáţí umiestnených pod zemou je výmera zastavanej plochy
v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej
časti stavby.
ČLÁNOK 6
SADZBA DANE
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb v katastrálnom území obce
Moravany nad Váhom za kaţdý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške :
a. 0,10 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu.
b. 0,16 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby vyuţívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
c. 0, 50 EUR za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu.
d. 0,42 EUR za samostatne stojace garáţe.
e. 1,50 EUR za priemyselné stavby, stavby slúţiace energetike, stavby slúţiace
stavebníctvu, stavby vyuţívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f. 2,30 EUR stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g. 4,50 EUR za ostatné stavby neuvedené v písm. a) aţ f).
2. Pri viacpodlaţných stavbách správca dane určuje podľa § 6 ods. 1 a 2 písm. a) , b), c)
aţ g) príplatok za podlaţie v sume 0,033 € za kaţdé ďalšie podlaţie okrem prvého
nadzemného podlaţia.
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DAŇ Z BYTOV
ČLÁNOK 7
ZÁKLAD DANE
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m2.
ČLÁNOK 8
SADZBA DANE
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov v katastrálnom
území Moravany nad Váhom vo výške:
a. 0,12 EUR za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b. 0,42 EUR za kaţdý aj začatý m2 nebytového priestoru vyuţívaného na garáţovanie
motorového vozidla,
c. 1,00 EUR za kaţdý aj začatý m2 nebytového priestoru vyuţívaného ako zdravotnícke
zariadenie
d. 0,20 EUR za kaţdý aj začatý m2 nebytového priestoru nevyuţívaného
e. 1,50 EUR za kaţdý aj začatý m2 nebytového priestoru vyuţívaného na podnikanie.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
ČLÁNOK 9
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŢENIE DANE
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
 Pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.
2. Správca dane poskytne zníţenie dane z pozemkov vo výške 25% z ročnej dane na
pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím alebo
drţiteľov preukazu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, ak tieto pozemky
slúţia na ich osobnú potrebu.
3. Správca dane poskytne zníţenie dane zo stavieb a bytov vo výške 25% z ročnej dane zo
stavieb a bytov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím
alebo drţiteľov preukazu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, ak tieto
slúţia na ich trvalé bývanie.
4. Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníţenia predloţí daňovník
správcovi dane najneskôr do 31. januára beţného zdaňovacieho obdobia, inak sa
zníţenie neposkytne.
5. Daňovníkovi, ktorému patrí zníţenie dane v zmysle článku 9.] odstavec 2.] a 3.] tohto
všeobecne záväzného nariadenia v prípade spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, správca
dane zníţi daň vo výške pripadajúcej na spoluvlastnícky podiel predmetnej
nehnuteľnosti.
6. Daňovník si uplatní nárok na zníţenie dane v priznaní k dani z nehnuteľnosti, alebo
čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvý krát vzniká nárok na
zníţenie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania.
DAŇ ZA PSA
ČLÁNOK 10
SADZBA DANE
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a. 12 EUR za psa
b. 6 EUR za psa chovaného v rodinnom dome, ak je vlastníkom osamele ţijúci
dôchodca, resp. drţiteľ preukazu ZŤP.
c. 8 EUR za psa, ktorého vlastník je členom kynologického klubu alebo poľovníckeho
zdruţenia.
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DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
ČLÁNOK 11
VYMEDZENIE PREDMETU DANE
1. Predmetom dane za uţívanie verejného priestranstva je osobitné uţívanie verejného
priestranstva.
2. verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Moravany nad Váhom, ktorými sa rozumejú
nasledovné miesta:
a. Hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej
dĺţke a šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na
celom území obce.
b. Vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská,
parky, verejná zeleň na celom území obce.
c. Autobusové nástupištia, športový areál.
d. Všetky neknihované parcely v zastavanom území obce.
Verejným priestranstvom na účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia nie sú
pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3. Osobitným uţívaním verejného priestranstva sa podľa tohto Všeobecne záväzného
nariadenia rozumie:
a. Umiestnenie zariadenia slúţiaceho na poskytovanie sluţieb.
b. Umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
c. Umiestnenie skládky.
d. Trvalé parkovanie vraku vozidla mimo stráţeného parkoviska.
ČLÁNOK 12
DAŇOVNÍK
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo uţíva.
ČLÁNOK 13
ZÁKLAD DANE
Základom dane za uţívanie verejného priestranstva je výmera verejného priestranstva
v m2.
ČLÁNOK 14
SADZBA DANE
Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva na území obce Moravany nad Váhom je
za kaţdý aj začatý m2 osobitne uţívaného priestranstva a za kaţdý aj začatý deň:
a. 0,17EUR za umiestnenie zariadenia slúţiaceho na poskytovanie sluţieb.
b. 0,83EUR za umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
c. 0,17EUR za umiestnenie skládky.
d. 0,03EUR za trvalé parkovanie vozidla mimo stráţeného parkoviska.
e. 0,33EUR na trvalé parkovanie vraku vozidla mimo stráţeného parkoviska.
ČLÁNOK 15
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
Daňová povinnosť vzniká začatím uţívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
uţívania verejného priestranstva.
ČLÁNOK 16
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OZNAMOVACIA POVINNOSŤ, VYRÚBENIE DANE A PLATENIE DANE
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného uţívania verejného
priestranstva obecnému úradu v Moravanoch nad Váhom a to najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Daňovník je tieţ povinný ohlásiť do 3 dní kaţdú skutočnosť, ktorá
má alebo môţe mať vplyv na výšku stanovenej respektíve zaplatenej dane. Daňovník je
povinný do 3 dní oznámiť Obecnému úradu v Moravanoch nad Váhom, ţe osobitné
uţívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do
pôvodného stavu.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutie v jednej splátke.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
ČLÁNOK 17
SADZBA DANE
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50EUR na osobu a prenocovanie.
ČLÁNOK 18
NÁLEŢITOSTI A LEHOTY OZNAMOVACÍCH POVINNOSTÍ PLATITEĽA DANE
1. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie.
2. platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane vznik, zánik alebo zmenu daňovej
povinnosti do 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
3. Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti v písomnom oznámení správcovi
dane uviesť identifikačné údaje platiteľa dane, začiatok vzniku daňovej povinnosti,
označenie, adresu a celkovú lôţkovú kapacitu ubytovacieho zariadenia.
ČLÁNOK 19
ROZSAH A SPÔSOB VEDENIA PREUKAZNEJ EVIDENCIE PRE ÚČELY DANE
1. Platiteľ dane vedie evidenciu ubytovaných osôb v „Knihe ubytovaných“ v písomnej alebo
v elektronickej forme, ktorá musí obsahovať:
a. Údaje o platiteľovi dane – prevádzkovateľovi, ktorý poskytuje sluţbu prechodného
ubytovania.
b. Názov a miesto zariadenia prechodného ubytovania.
c. Meno a priezvisko ubytovaného.
d. Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a miesto trvalého pobytu
ubytovaného.
e. Dátum príchodu a odchodu – počet prenocovaní ubytovaného.
f. Výška zaplatenej dane za ubytovanie a číslo účtovného dokladu o zaplatení.
2. Platiteľ dane je povinný knihu ubytovaných predloţiť ku kontrole a overeniu správnosti
vedených údajov na výzvu správcu dane.
3. Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom
zariadení príjmový pokladničný doklad o zaplatení dane za ubytovanie s uvedením počtu
prenocovaní ubytovaného.
4. Pokladničné doklady označené sériou a číslom zabezpečí Obecný úrad v Moravanoch nad
Váhom, ktorý ich zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich
platiteľovi.
5. Ak platiteľ dane dohodol s daňovníkom formu bezhotovostnej platby, daň za ubytovanie
daňovníkovi vyrubí platobným výmerom.
ČLÁNOK 20
SPÔSOB A LEHOTA ODVODU DANE
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1. Platiteľ dane je povinný správcovi dane podať hlásenie k dani za ubytovanie s vyčíslením
výšky dane mesačne do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení mesiaca, za ktorý
sa hlásenie podáva.
2. Daň za ubytovanie je splatná v termíne na podanie hlásenia k dani:
a. V hotovosti do pokladne obce Moravany nad Váhom.
b. Poštovou poukáţkou.
c. Vkladom v hotovosti na účet správcu dane.
d. Prevod na účet správcu dane v peňaţnom ústave.
ČLÁNOK 21
OSLOBODENIE OD DANE
Od dane za ubytovanie sú oslobodené:
a. Fyzické osoby druţobných miest, zúčastňujúce sa podujatí usporiadaných obcou.
b. Členovia folklórnych súborov, divadelných súborov, hudobných skupín,
športových druţstiev a iných telies, účinkujúcich na kultúrnych podujatiach
usporiadaných obcou.
c. Osoby zamestnané v ubytovacích zariadeniach.
d. Osoby so štatútom študenta denného štúdia.
e. Osoby s prechodným pobytom v obci.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
ČLÁNOK 22
SADZBA DANE
Správca dane určuje sadzbu dane 70 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
ČLÁNOK 23
SPÔSOB VEDENIA PREUKAZNEJ EVIDENCIE NA ÚČELY DANE A SPÔSOB IDENTIFIKÁCIE
PREDAJNÝCH AUTOMATOV
1. Daňovník je povinný označiť kaţdý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo respektíve miesto podnikania,
IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predloţiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
ČLÁNOK 24
SADZBA DANE
Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok takto:
a. Za elektronický hrací prístroj na počítačové hry 700EUR.
b. Za mechanický hrací prístroj – biliard 300EUR.
c. Za mechanický hrací prístroj – stolný futbal 50EUR.
d. Za mechanický hrací prístroj – stolný hokej 50EUR.
e. Za mechanický hrací prístroj – šípky 50EUR.
f. Za elektronický alebo mechanický hrací prístroj neuvedený v písmene a) aţ e)
tohto ustanovenia 50EUR.
ČLÁNOK 25
SPÔSOB VEDENIA PREUKAZNEJ EVIDENCIE NA ÚČELY DANE A SPÔSOB IDENTIFIKÁCIE
NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu písomnú (alebo elektronickú) evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a. Výrobné číslo prístroja.
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b. Dátum začatia prevádzkovania prístroja.
c. Označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený.
d. Identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ).
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predloţiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť kaţdý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo respektíve
miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
a výrobné číslo.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
ČLÁNOK 26
ZÁKLAD DANE
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru SR. Na zmenu
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely
tejto dane neprihliada.
2. Výmera katastrálneho územia obce, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením je 10785789m2.
ČLÁNOK 27
SADZBA DANE
Sadzba dane za jadrové zariadenie v obci je 0,0006 EUR za m2. Zastavané územie obce
Moravany nad Váhom sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
v pásme 2 teda nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru ohrozenia.
ČLÁNOK 28
VZNIK A ZÁNIK OZNAMOVACEJ POVINNOSTI
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 3 dní
od začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia.
2. Daňovník je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane v lehote do 30
dní odo dňa trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
ČLÁNOK 29
PREDMET POPLATKU
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce okrem elektro odpadov, pouţitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od
fyzických osôb a biologicky rozloţiteľného odpadu a reštauračného odpadu.
2. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
ČLÁNOK 30
SADZBA POPLATKU
1. Sadzba poplatku je pre poplatníka fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo, ktorá je na území mesta oprávnená uţívať alebo uţíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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 je 0,047€ za osobu a kalendárny
deň.
2. Sadzba poplatku je vo výške (0,035€/L) * počet vývozov do roka pre poplatníka:
8

a. Právnickú osobu, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.
b. Podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na účel podnikanie.
ČLÁNOK 31
URČENIE POPLATKU
1. Poplatok pre fyzickú osobu, sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v zdaňovacom období, počas ktorých má v meste poplatník trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo uţíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený ju uţívať.
2. Poplatok za mnoţstvový zber sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník uţíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
ČLÁNOK 32
SPÔSOB, FORMA A MIESTO ZAPLATENIA POPLATKU
1. Poplatok sa platí:
a. Na účet mesta uvedený v rozhodnutí.
b. Poštovou poukáţkou
c. V hotovosti pri platbách do 300€ zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený
prijímať platby za poplatok.
ČLÁNOK 33
PODMIENKY A PODKLADY NA VRÁTENIE POPLATKU ALEBO JEHO POMERNEJ ČASTI
Správca vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe ţiadosti, ak mu
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáţe splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky pre vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a. Poplatník nesmie byť dlţníkom obce Moravany nad Váhom.
b. Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného
pobytu, zánik práva na uţívanie nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky a pod.).
Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80
zákona č. 582/2004 Z.z.
ČLÁNOK 34
PODMIENKY A PODKLADY NA ODPUSTENIE ALEBO ZNÍŢENIE POPLATKU
Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníţenie poplatku
1. Správca poplatku na základe ţiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi poplatku preukáţe, na základe podkladov, ţe viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdrţiaval alebo nezdrţiava na území obce Moravany nad Váhom. Takýmito
podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a
nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Moravany nad Váhom
v danom zdaňovacom období a to:
 Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu.
 Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne sluţby pobytovou formou.
 Potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta vrátane dokladu o ubytovaní.
 Potvrdenie študentského domova alebo internátu v zahraničí o ubytovaní alebo
originál nájomnej zmluvy (k nahliadnutiu).
 Potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje
údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná.
 Potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti zdrţiava, pričom nie je
vlastníkom nehnuteľností v Moravanoch nad Váhom.
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Potvrdenie o pobyte v zahraničí, potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenia o
úhrade miestnej dane za odpad ak sa poplatník v určenom období zdrţiava alebo
zdrţiaval v zahraničí.
 V prípade, ţe sa poplatník v zdaňovacom období zdrţiava v SR mimo územia
Moravany nad Váhom a predloţí potvrdenie o ubytovaní.
 V prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome
podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov.
Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doloţiť preklad (nemusí byť úradný). Podklad
nie je moţné nahradiť čestným prehlásením, a je potrebné predloţiť ho správcovi dane,
najneskôr do 31.3. zdaňovacieho obdobia.
 Študenti študujúci na území SR s pobytom mimo územia obce Moravany nad Váhom
– 50 % úľava z ročného poplatku – sú povinní predloţiť potvrdenie školy o ubytovaní
alebo doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad, resp. Nájomná zmluva (zo
súkromného ubytovania).


ČLÁNOK 35
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach
a poplatku uznieslo dňa 15. decembra 2014 uznesením číslo 11/2015 , všeobecne
záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť 1. januára 2015.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie číslo 1/2014 o miestnych daniach a poplatku.
3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.

Ing. Peter Hulman
Starosta obce
Moravany nad Váhom
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