Obec Boldog v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení neskorších predpisov 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
D R O B NÉ ST. O D P A D Y

Čl. 1.

§1

Všeobecné ustanovenie
Obec Boldog v tomto VZN vyberá tieto miestne dane a poplatky:
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za ubytovanie
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- ostatné poplatky

č.2/2009

Čl. 2

§2

Daň za psa
Predmet dane

1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2/ Predmetom dane za psa nie je
- pes chovaný na vedecké a výskumné účely
- pes umiestnený v útulku zvierat
- pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
- pes ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
- vlastníkom psa alebo
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§4

Základom dane je počet psov.

Základ dane

§5

Sadzba dane

Sadzbu dane určí obec v slovenských korunách za jedného psa a kalendárny rok.
V obci Boldog je sadzba dane za každého jedného psa 3,32 eura / kal.rok.

§6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§7

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná do 31.januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.

§8

Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Čl.3

Daň za užívanie verejného priestranstva
§1

Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva .
2.Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zriadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

§2

Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§3

Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.

§4

Sadzba dane

1.Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za

každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
Pri stavebných materiáloch umiestnených na verejných priestranstvách sa prvých 5
pracovných dní nevyberá poplatok.
2.Sadzba dane v Boldogu je 0,14eura za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva
a za každý aj začatý deň.
3.Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve
bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.

§5

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania
verejného priestranstva.

§6

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.

Čl. 5

Daň za ubytovanie

l. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení pri areáli Slnečných jazier v k.ú. Boldog /ďalej len zariadenie/.

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

3. Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.

4. Sadzba dane je 0,33eura za fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.

5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia.

6. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

a/ viesť preukázanú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné
údaje:

-

meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka,

-

miesto trvalého pobytu daňovníka,

-

počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka,

-

dôvod neplatenia dane ak ide o osobu podľa bodu 8.

b/ každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie v súlade s týmto nariadením
vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:

-

meno a priezvisko

-

miesto trvalého pobytu daňovníka

-

výšku dane.

c/ oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za následok vznik alebo zánik
povinnosti platiteľa dane podľa tohto paragrafu nariadenia.

7. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane v termíne do 15 dní po skončení kvartálu
hlásenie o vybratej dani a v rovnakej lehote poukázať na účet správcu dane vybratú daň.

8. Správca dane /obec Boldog/ poskytuje oslobodenie od dane pre deti do 6 rokov.

Čl. 6
Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§1

1.Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nieje stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trv.trávn.porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie.
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm., a/ v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užívať nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstevný zber.
4.Poplatková povinnosť vzniká dňom ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.

§2

Sadzba poplatku
1/ Sadzba poplatku je
a/ najmenej 0,0033eura a najviac 0,0531eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066eura a najviac 0,1659eura za jeden
kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
b/ najmenej 0,0066eura a najviac 0,1095eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je
zavedený množstevný zber.
Sadzba poplatku na rok 2009 je stanovená v Boldogu na jednu osobu:
a/ pre FO s trvalým alebo prechodným pobytom v obci
13,27eura
b/ pre FO vlastniaci nehnuteľnosť bez pobytu
13,27eura
c/ pre FO a PO podnikateľov, ktorí vykonávajú činnosť na území obce bol
stanovený poplatok na jedného zamestnanca ekvivalentom hodnoty na jedného obyvateľa.
1. priemyselná, stolárska výroba koeficient 0,7 nás. na jedného zamestnanca.
2. poľnohospodárska výroba koeficient 1. nás. na jedného zamestnanca.
3. Ostatná nešpecifikovaná činnosť koeficient 1. násobok na jedného zamestnanca.
Horeuvedené sadzby platia pri dvojtýždňovom odvoze obsahu jednej 110 l nádoby
pripadajúcej na 3 poplatníkov z jednej domácnosti resp. 4 zamestnancov z jednej firmy. Pri
viacčlennej domácnosti sa alikvotné zvyšuje počet smetných nádob.
Odvoz odpadu bude realizovaný zmluvnou firmou len z nádob označených matricou obce.
Matrice obdrží každá domácnosť resp. firma podľa počtu poplatníkov resp. zamestnancov po
preukázaní úhrady poplatku.
Na odvoz väčšieho množstva komunálneho odpadu má poplatník možnosť zakúpiť si od obce
matricu na ďalšiu 110 l nádobu za poplatok 26,55eura na kalendárny rok /dvojtýždňový odvoz/
d/ Pre FO a PO podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v areáli PD KLAS Senec a pri
areáli Slnečných jazier v k.ú. Boldog sa stanovuje poplatok podľa množstva vyprodukovaného
odpadu /množstevný zber/. Sadzba poplatku pre jeden odvoz je:
110 l nádoby ......................... 0,0132eura/l
120 l , 240 l nádoby ................ 0,0132eura/l
1 100 l kontajnera..................... 0,0132eura/l
Poplatok je súčinom frekvencie odvozov, sadzby za liter odpadu a objemu zbernej nádoby.

§3

Splatnosť poplatku

Poplatok sa vyrubuje začiatkom kalendárneho roka a je splatný do 31.1.príslušného
zdaňovacieho obdobia.

§4

Ohlásenie

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov ohlásiť obci podľa § 80 ods.l písm. a,b,c. zák. 582/2004 Z.z.
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.

§5

Separovanie odpadu

V obci Boldog sa separujú nasledovné druhy odpadov:
-papier, sklo, PET fľaše, elektrošrot, biologicky rozložiteľný dopad, drobný stavebný odpad
železný šrot, autobatérie, pneumatiky , poľnohospodárske a stavebné fólie.

Oslobodenie od poplatku za KO

Ak sa občan preukáže že sa dlhodobo najmenej 90 dní zdržiava v zahraničí - cestovný pas,
potvrdenie a čestné prehlásenie.

Čl. 5
§8

Ostatné poplatky

Za užívanie sály kultúrneho domu: v lete 0,07 eura za každý m2 a začatú hodinu
v zime 0,10 eura za každý m2 a zač.hodinu
Kuchyňa: malá akcia: 16,60 eura
Veľká akcia: 49,80 eura
Parkovné: 1,66 eura pri ambulantnom predaji
Rozhlasová relácia pri predaji: 1,66 eura
Blahoželanie pri jubileách individuálne: 3,31 eura

Paušálne parkovné: 21,57 eura

Čl.6

§9

Záverečné
ustanovenia

1.Obecné zastupiteľstvo obce Boldog sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
uznieslo dňa: 1.12.2008 uznesením č. 8/2008. V tomto VZN sa dane nezvyšovali, prepočítavajú
sa sumy z Sk na eura s prepoč.konverzným kurzom 30,1260.

1. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2008

V Boldogu dňa : 2.12.2008

Alojz Časný
starosta obce

