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Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske v zmysle zákona číslo 460/1992 Zb. Ústavy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov čl. 68, ust. § 6 ods. 1 zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona číslo 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Vieska číslo 3/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§1
Účel nariadenia
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo o zavedení miestnej
dane a miestneho poplatku a to daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň
za nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ďalej len „poplatok“.
§2
Základ dane
1. Hodnota pozemku
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, vinice v zmysle Zákona,
b) Záhrady v zmysle Zákona,
c) Stavebné pozemky v zmysle Zákona,
d) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v zmysle Zákona,
e) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy v sume 0,17 €/m2.

2. Sadzba dane
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu pozemkov z hodnoty pozemkov:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, vinice vo výške 0,40 %, trvalé trávnaté
porasty vo výške 0,45 %,
b) Záhrady vo výške 0,33 %,
c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,33 %
d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,33 %
e) Stavebné pozemky vo výške 0,33 %
§3
Sadzba dane zo stavieb
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v
sume 0,070 €/m2,
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b) stavby pre pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
0,080 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, v sume 0,180 €/m 2
d) samostatne stojace garáže, v sume 0,200 €/m2
e) stavby hromadných garáží, sume 0,200 €/m2
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, sume 0,200 €/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
0,400 €/m2,
h) stavby pre ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou v sume 0,600 €/m2,
i/ ostatné stavby neuvedené pod písm. a) až f) v sume 0,170 €/m2
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažia 0,030 Eur za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§4
Sadzba dane z bytov
Správca dane určuje ročnú sadzbu:
a) Z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v sume
0,040 €/m2.
§5
Zníženie dane a oslobodenie od dane
(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na :
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
b) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a
pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov
d) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a
III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými
katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným
zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na
rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, na genofondové plochy,
brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s
pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou. .
(2) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z
bytov na:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
b) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.
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§6
Daň za psa
a) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 4,- € za jedného psa.
§7
Daň za užívanie verejného priestranstva
a) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň:
(1) 1,65 eura za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a predaja.
(2) 1,00 eura za umiestnenie stavebného zariadenia v obci.
(3) 1,65 eura/ za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií.
b) Správca dane ustanovuje miesta, ktoré sú verejným priestranstvom s osobitným spôsobom
ich užívania:
- Obecný dvor
- Futbalové ihrisko
- školské ihrisko
- parkovacia plocha pred obecným úradom
- miestne komunikácie na parc. č. 443/1, č. 204/24
c)
Správca dane ustanovuje oznamovaciu povinnosť doručením písomného oznámenia
užívateľa najneskôr v deň vzniku užívania s uvedením doby, plochy a účelu užívania.

§8
Daň za predajné automaty
a) Správca dane ustanovuje sadzbu dane v sume 33,20 € ročne za jeden predajný automat.
b) Správca dane ustanovuje spôsob identifikácie za predajných automatov tak, že
prevádzkovateľ označí každý predajný automat štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno
prevádzkovateľa, adresu miesta prevádzkovania, druhové označenie automatu, jeho výrobné
číslo, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu a miesto umiestnenia.
c) Správca dane ustanovuje vedenie evidencie tak, že vedie prehľadný zoznam predajných
automatov , ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
§9
Daň za nevýherné hracie prístroje
a) Správca dane ustanovuje sadzbu dane v sume 333,00 € ročne za jeden nevýherný hrací
prístroj.
b) Správca dane ustanovuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov tak, že
prevádzkovateľ označí každý nevýherný prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno
prevádzkovateľa, adresu miesta prevádzkovania, druhové označenie prístroja, jeho výrobné
číslo, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného prístroja a miesto
umiestnenia.
c) Správca dane ustanovuje vedenie evidencie tak, že vedie prehľadný zoznam nevýherných
hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
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§ 10
Poplatok
a)
Sadzba poplatku za jeden liter : 0,0125 €
b)
Poplatok sa platí ihneď podľa počtu vydaných lístkov na odvoz odpadu v hotovosti do
pokladne Obce Nová Vieska.
c)
Sadzba za 1 kg drobného stavebného odpadu: 0,10 Eur.
d)
Poplatok sa platí ihneď na základe hmotnosti odpadu v kg v hotovosti do pokladne
Obce Nová Vieska
§ 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2) Na tomto VZN Obce Nová Vieska sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske dňa
28.11.2016, číslo uznesenia 34/2016.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2017.

V Novej Vieske dňa: 14. 11. 2016

Mgr. Valéria Geri
starosta obce
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