VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 3 /2017
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Bíňovce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bíňovce dňa: 24.11.2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bíňovce dňa: 13.12.2017
VZN nadobudne účinnosť dňa: 01.01.2018
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 04.12.2017
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia
v písomnej forme alebo elektronicky na adrese ocu@binovce.sk,alebo ústne do zápisnice
na Obecnom úrade v Bíňovciach.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypovedanie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienok musí
byť zrejmé, kto ich predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky predložené po
uplynutí desaťdňovej lehoty sa nemusí prihliadať.

Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
v znení neskorších predpisov

a drobné stavebné odpady

v y d á v a pre územie obce Bíňovce toto Všeobecne

záväzné nariadenie.
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I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Bíňovce.
(2) Obec Bíňovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za nevýherné hracie prístroje,
d/ daň za užívanie verejného priestranstva,
e/ daň za ubytovanie,
f/ daň za jadrové zariadenie.
(3) Obec Bíňovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa,
dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

II.
časť
Miestne dane
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Bíňovce v členení podľa
§ 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
(2) Správca dane na území celej obce Bíňovce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov
pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
0,55% zo základu dane,
trvalé trávne porasty - A
b/ záhrady -B
0,55% zo základu dane,
c/ zastavané plochy a nádvoria,
0,55% zo základu dane,
ostatné plochy - C
0,55% zo základu dane,
e/ stavebné pozemky –E
0,55% zo základu dane,
(3) Základ dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov je nasledovný:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,4584 eura/m2
trvalé trávnaté porasty
0,1739 eura/m2
b/ záhrady
1,3200 eura/m2
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,3200 eura/m2
e/ stavebné pozemky
13,2700 eura/m2
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§4
Daň zo stavieb
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovná:
a/ 0,100 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b/ 0,100 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na
administratívu
c/ 1,000 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d/ 0,200 eura za samostatne stojace garáže
e/ 0,200 eura za stavby hromadných garáží
f/ 0,200 eura za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
g/ 1,850 eura za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
okrem stavieb na skladovanie a administratívu
h/ 1,850 eura za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i/ 0,100 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
(2) Sadzba dane podľa odseku 4 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách
zvyšuje o 0,034 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,20 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
bytu a 0,20 eura za každý aj začatý m2 nebytového priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,- eur nebude vyrubovať a ani vyberať.
§7
Daň za psa
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Sadzba dane je 5,- eur za jedného psa a kalendárny rok.
§8
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(2) Sadzba dane je 50,- eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
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(3) Pre identifikáciu nevýherných hracích prístrojov je daňovník povinný označiť
každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov a výrobné číslo,
- obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýherného hracieho
prístroja
- adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
- dátum začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného
hracieho prístroja
(4) Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na číslo účtu VÚB /IBAN: SK14 0200 0000 0000 1172 3212/, alebo poštovou
poukážkou. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným
v rozhodnutí.
§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
.
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Bíňovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
(2) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
(3) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 eura za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(4) Daňovník je povinný oznámiť osobne alebo písomne svoj zámer osobitného
užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Bíňovciach najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti.
(5) Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Bíňovciach skutočnosť,
že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do
pôvodného stavu.
(6) Pri výpočte dane sa počíta každý m2 aj začatý, za každý deň aj začatý. Obec
vyrubí daň rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku
poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Bíňovciach,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu
miestnej dane na Obecnom úrade v Bíňovciach pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti
daňovníkom.
§ 10
Daň za ubytovanie
(1) Sadzba dane je 0,50 eura na osobu a prenocovanie.
(2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
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O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti
a v eurách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
(3) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Bíňovciach ,
b/ súčasne prevádzkovateľ predloží Obecnému úradu príjmové pokladničné doklady
s predpísanými náležitosťami
Platiteľ dane (prevádzkovateľ) je povinný zaplatenú daň odviesť obci štvrťročne, a to do
10. dňa po uplynutí štvrťroka..
§ 11
Daň za jadrové zariadenie
(1) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej
republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho
obdobia sa na účely tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce Bíňovce je
7 793 810 m2.
(2) Zastavané územie obce Bíňovce sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia do 21 km od zdroja
ohrozenia, t.j. v pásme 3 - nad 2/3 polomeru tejto oblasti.
Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
(3) Sadzba dane je 0,0006 eura za m2.
(4) Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Bíňovciach . Písomné oznámenie pri
vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov
prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu
jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet
reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

III. č a s ť
Miestny poplatok
§12
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
(1) Sadzba poplatku na občana je:
a) 0,04384 eura na osobu a kalendárny deň v určenom období ( t.j. 16,- Eur na osobu ročne),
počas ktorých má, alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt v rodinnom alebo
bytovom dome.
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b) ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ pri zavedenom množstvovom zbere je
stanovená sadzba je:
- 0,01122 eura pre zbernú nádobu 120 l
- zberná nádoba 120 l - 35,- eur/rok
- 0,01042 eura pre zbernú nádobu 240 l
- zberná nádoba 240 l - 65,- eur/rok
- 0,00717 eura pre zbernú nádobu 1100 l
- zberná nádoba 1100 l – 205,- eur/rok
c) sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu, ktorý vznikol pri udržiavacích
prácach je 0,050 eura. Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obecného úradu.
(2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
(3) Na základe písomnej žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku doručenej
na obecný úrad obec poplatok odpustí alebo zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce:
odpustí – ak bude predložený jeden z nasledujúcich dokladov:
- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, v prípade prechodného pobytu v inej obci
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo nemocničnom zariadení
- viacpočetné rodiny – odpustenie poplatku sa vzťahuje na piate a každé ďalšie nezaopatrené
dieťa
zníži o 50% - ak bude predložený jeden z nasledujúcich dokladov:
- pracovnú zmluvu, pracovné povolenie alebo potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva
prácu v zahraničí
- potvrdenie o ubytovaní v internátnom zariadení, alebo v nájme mimo obce v súvislosti
s návštevou školy, alebo potvrdenie o návšteve školy.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V dokladoch musí
byť uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku.
Úľavu je možné uplatniť, len v prípade trvalého pobytu poplatníka.
(4) Poplatníci sú povinný uhradiť poplatok obci poštovou poukážkou, v hotovosti
do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu VÚB
IBAN: SK14 0200 0000 0000 1172 3212.

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 13
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
obec Bíňovce
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Bíňovce .
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce Bíňovce.
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§ 14
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné odpady zák. SNR č. 582/2004 Zb. a zák. SNR č. 563/2009 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Bíňovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Bíňovciach a to dňa 11.12.2017.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Bíňovce č. 3/20016 zo dňa 08. 12. 2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Bíňovce.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Bíňovciach.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2018.
V Bíňovciach dňa: 11.12.2017

............................................
Mária Cádrová
starostka obce

Vyvesené dňa: 13.12.2017
Zvesené dňa: ..........................
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