
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

Návrh tohto VZN zverejnený na pripomienkovanie v zmysle 

§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskoršich zmien a dopinkov 
na úradnej tabuli obce 
na elektronickej úradnej tabuli obce 
na centrálnej elektronickej úradnej tabuli 

dňa 25.11.2020 

Koniec lehoty na pripomienkovanie dňa 8.12.2020 

Pripomienky zasielaf 
písomne na adresu: Obec V. Čepčin, adresa Obecný úrad Vellý 
Čepčín, 12 

elektronicky na adresu: starosta@velkycepcin.sk  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené Dňa 
11.12.2020/ 
neboli vznesené 

Návrh tohto VZN zveseny z úradnej  tabule obce, z elektronickej 
úradnej tabule obce a z centrálnej elektronickej úradnej tabule dňa 11.12.2020 

Obecné zastupiterstvo sa na tomto VZN uznieslo dňa 11.12.2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce, na elektronickej 
úradnej tabuli obce a na centrálnej elektronickej tabuli 

dňa 14.12.2020 

Toto schválené VZN zvesené z úradnej tabule obce, z elektronickej 
úradnej tabule obce a z centrálnej elektronickej úradnej tabule dňa 30.12.2020 

VZN nadobtlda Ličinnosf dňa 1.1.2021 



Obec Vellý Čepčín /d'alej len obec/ 

podra § 6 ods. 1 zákona Z. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskoršich zmien a dopinkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona Z. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre katastrálne 

Lizemie Obce Veils', Čepčín 

Všeobecne záväzné nariadenie Z. 01/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Čl. 1 

Druhy miestnych daní 

1. Obec ukladá tieto druhy miestnych daní: 

a/ daň  z nehnuterností 

b/ daň  za psa 

Cl daň  za nevýherné hracie prístroje 

Čl. 2 

Daň  z nehnuternosti 

1. Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov v k.ú. obce Vel'ký Čepčín na 

0,228 C. 

2. Obec stanovuje nasledovné sadzby dane pre jednotlivé druhy pozemkov:  

a/ orná pôda, chmernice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty - 0,60 % 

b/ záhrady - 0,50 % 

Cl zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,50 % 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy -1 % 

e/ stavebné pozemky — 0,50 %. 

3. Obec stanovuje nasledovné sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb:  

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú dopinkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu - 0,04 C 

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 0,10 C 

c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu - 0,30 C 

d/ samostatne stojace garáže - 0,20 C 

e/ stavby hromadných garáží - 0,40 C 

f/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou - 0,40 C 

g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu — 0,40 C 



h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosfou — 0,40 C 

i/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/ - 0,10 C 

4. Obec stanovuje príplatok za podlažie vo výške 0,033 C. 

5. Obec stanovuje nasledovnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov: 

a/ daň  z bytov — 0,10 C 

b/ daň  za nebytový priestor - 0,10 C. 

Čl. 3 

Daň  za psa 
1. Obec stanovuje sadzbu dane za jedného psa na kalendárny rok vo výške 5 C. 

Čl. 4 

Daň  za nevýherne hracie prístroje 

1. Obec stanovuje sadzbu dane vo výške 20 C za jeden nevýherný hrací prístroj za 

jeden kalendárny rok. 

2. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné klaje 

daňovníka /meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo, / 

identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto jeho prevádzkovania , datum 

začatia prevádzky nevýherného hracieho prístroja. 

3. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné klaje 

daňovníka /meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo, / 

identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto jeho prevádzkovania, datum 

ukončenia prevádzky nevýherného hracieho prístroja. 

4. Na Rely výberu dane je daňovník povinný viesf evidenciu obsahujúcu 

nasledujtke t:Idaje o každom nevýhernom hracom prístroji osobitne: 

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja 

b/ miesto jeho prevádzkovania 

c/ datum začiatku a ukončenia prevádzkovania 

Čl. 5 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobne stavebne odpady 
1. Obec stanovuje sadzbu poplatku 

a) vo výške 0,082 Vosobu a kalendárny deň. 
b) 0,06 € za 1kg drobných stavebných odpadov bez škodlivín. 

2. Koeficient ukazovatel'a produkcie odpadov je 1. 

3. U právnických osôb a fyzických osôb — podnikaterov sa ukazovatel' produkcie 

komunálnych odpadov vypočíta podl'a § 79 ads. 4 zákona o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4. Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe hodnoverných dokladov, že sa viac ako 90 
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na ihemí obce 
nasledovne: 

a) poplatok sa zníži o 75 % poplatníkovi, ktorý 

aa) navštevuje školu mimo obce (je ubytovaný na školskom internáte, private 

a pod. s výnimkou študentov denne dochadzajtkich 



ab) pracuje a je ubytovaný mimo trvalého pobytu. 

b) Poplatok za komunálne a drobne stavebne odpady obec odpustí v pinej výške 

ba) poplatníkovi s trvalým pobytom v obci, ktorý sa počas celého roka zdržiava v 

zahranič í 

bb) poplatníkovi, ktorý je dlhodobo /počas celého roku/ umiestnený v zariadení, 

napr. domov dôchodcov 

c) Dokladmi preukazujúcimi vyššie uvedene skutočnosti sú doklady, z ktorých je 

zrejmý počet dní pobytu poplatníka mimo obce, najmä: 

- pracovne povolenie, povolenie k pobytu, víza, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku v obci, kde sa daňovník zdržiaval časf roka 

alebo kde mal prechodný pobyt alebo užíva nehnuteĺnosf 

- potvrdenie zamestnávateĺa o dĺžke prac. pomeru mimo územia obce /ide 

o sez6nneho zamestnanca vykonávajúceho prácu počas turnusov / 

- pracovnú zmluvu, nájomnú zmluvu 

potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb 

- potvrdenie o návšteve školy v zahraničí /v prípade, že doklad nie je vyhotovený 

v štátnom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebne k dokladu doložif preklad/ 

agentúry, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie vecne prislušneho úradu 

o pobyte v zahraničí /rezidentske povolenie/, potvrdenie sociálneho zariadenia. 

Dlhodobý pobyt v zahraničí je možne preukázaf aj čestným vyhlásením vlastníka 

nehnuteĺnosti. 

d) Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku 

najneskôr do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti 

a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo 

odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie mu zaniká. 
e) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je písomná 

žiadosf o vrátenie poplatku a zánik dôvodu platenia poplatku, najmä zmena 

trvalého alebo prechodneho pobytu, úmrtie, zánik práva užívania nehnuteĺnosti, 

zrušenie prevádzky. Dokladmi preukazujúcimi spinenie vyššie uvedených 

podmienok sú najmä k6pia úmrtného listu, doklad o ukončení podnikania vydaný 

príslušným úradom, doklad preukazujúci zánik práva užívaf nehnuteĺnosf. 
5. Správca dane stanovuje maximálne možný počet smetných nádob na komunálny 

odpad pre rodinný dom — nehnuteĺnosf pod ĺa počtu osôb takto: 1 až 4-členná rodina 
- jedna nádoba 120 litrov. 5 a viacčlenná rodina - dye nádoby 120 litrove. 

6. V prípade, že poplatník bude maf záujem o vývoz väčšieho počtu smetných nádob 
120Iako je uvedene v bode 5., musí uhradif poplatok za d'alšiu smetnú nádobu 1201 
v sume 20 Vrok. 

7. Po úhrade poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad správcovi dane, obdril 
poplatník nálepku určenú na označenie smetnej nádoby na komunálny odpad. Touto 
nálepkou je poplatník povinný označif smetnú nádobu na komunálny odpad. 

8. Obec zníži poplatok FO pri zapojení sa do separovaneho zberu nasledovne: 
a) pri riadnom vytriedení PET fliaš, zmesoveho plastu, f6lif a viacyrstvových 

materiálov (tetra packy) sa poplatok zníži o 10 na osobu a rok 

b) pri riadnom vytriedení a odovzdaní papiera, karemov, skla a kovov sa poplatok 

zníži o 5 na osobu a rok. 



Na post'idenie zníženia poplatku za komunálny odpad uvedeného v bode 4 bude slúžiť  
evidencia zaznamenávaná zodpovedným pracovníkom obce, ktorý má na starosti 

separovaný zber. 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenie 

1. Obec ustanovuje, že daň  nižšiu ako 2 v arne, nebude vyrubovaf ani vyberaf /§ 99e 

ads. 9 zákona 6. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobne stavebne odpady v platnom zneníf 

2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane, ktorá prevyšuje sumu 400 u fyzickej 

a právnickej osoby, alebo podnikatera v dvoch splátkach nasledovne: 

a) prvá splátka vo výške 50 % je splatná do 15 dní ad nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia; 

b) druhá splátka splatná do 31. októbra. 

3. Správca dane určuje, že miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady je možne zaplatif na tket správcu dane, v hotovosti do 

pokladne obce alebo poštovou poukážkou. 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

L Návrh tohto VZN bol na pripomienkovanie občanov zverejnený na Llradnej tabuli 
obce Verký Čepčín dňa 25.11.2020. 

2. Obecné zastupiterstvo Obce Verký Čepčín toto VZN schválilo dňa 11.12.2020 č. 
uznesenia 118/2020. 

4. Toto VZN nadoHda tkinnost dňa 1.1.2021 

5. Dňom nadobudnutia tkinnosti tohto VZN sa ruši VZN Obce Verký Čepčín 
č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobne 

stavebne odpady v znení neskoršich zmien a dopinkov schválené obecným 
zastupiterstvom dňa 29.11.2019. 

Jana Bod'ová 

Starostka obce 
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