Všeobecne záväzné nariadenie
obce Ráztočno
č. 5/2017
o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Ráztočno
Obec Ráztočno v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3,
§ 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ).

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Ráztočne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov ukladá a spravuje tieto miestne dane a poplatky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje,
daň za ubytovanie,
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na
území obce Ráztočno.
2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), d), f), g) tohto
všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) tohto všeobecne
záväzného nariadenia je doba, počas ktorej sa skutočne osobitne využíva verejné priestranstvo.
4. Zdaňovacím obdobím miestnej dane uvedenej v § 1 ods. 1 písm. e) tohto všeobecne záväzného
nariadenia je doba - počet prenocovaní, počas ktorej sa fyzická osoba odplatne prechodne ubytuje v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Ráztočno od 01.01.2018.
6. Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Ráztočno:
a) ustanovuje miestne dane,
b) určuje sadzbu daní ,
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c) lehoty a spôsob vyberania daní ,
d) daňovú povinnosť daňovníka,
e) ustanovuje oslobodenie od dane a zníženie dane.
7. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Čl. 1
Daň z pozemkov
§2
Základ dane
1. Správca dane ustanovuje na území obce Ráztočno hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu 0,1998 € /m2,
b) trvalé trávnaté porasty 0,0232 € /m2 ,
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy ak hodnota pozemkov nie je určená podľa platných predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku 0,10 €/m2 ,
d) stavebné pozemky 18,58 € /m2,
e) záhradu, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 € /m2.
§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Ráztočno okrem pozemkov nachádzajúcich sa
v jednotlivej časti obce uvedenej v § 3 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu
dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50 %,
b) záhrady 0,70 %,
c) 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 0,50 %, pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci plán
starostlivosti o les,
e) stavebné pozemky 0,50 %.
2. Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie
ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 2,50 %,
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,50 %,
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Čl. 2
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre
stavby na území obce Ráztočno takto:
a) 0,073 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,073 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ,
c) 0,182 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,182 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,547 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,729 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,182 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
0, 026 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

Čl. 3
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Ráztočno určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,07 Eur za byty,
b) 0,36 Eur za nebytové priestory.

Čl. 4
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
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a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny, do roku plánovaného začatia výchovnej
ťažby (prvej prebierky) podľa plánu starostlivosti o les,
d) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam
a športovým klubom vo vlastníctve obce.
2.Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % z roklín, z vysokých medzí s
kroviskami alebo kamením, z výmoľov a mokradí.
3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50 % na stavby na bývanie
vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
4. Každý daňovník žiadajúci daňovú úľavu je povinný predložiť potrebné doklady so žiadosťou do
31. januára kalendárneho roka.
§7
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1,66 Eur nebude vyrubovať ani vyberať.
§8
Platenie dane
1. Daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia v kalendárnom roku,
na ktorý sa daň vyrubuje
a) u FO pokiaľ nepresiahne 33,19 Eur,
b) u PO pokiaľ nepresiahne 165,96 Eur.
2. Správca dane určuje v prípade ak je daň vyššia ako v bode a), b), že vyrubená daň z
nehnuteľností je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra kalendárneho roka, na
ktorý sa daň vyrubuje.
3. Platca dane je povinný každú platbu dane z nehnuteľnosti označiť prideleným variabilným
symbolom.
§9
Sankcie
Ak nebude daň z nehnuteľnosti zaplatená v čas alebo v správnej výške, obec Ráztočno vyrubí sankčný
úrok v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách o zmenách v sústave
územných finančných orgánov a v znení neskorších predpisov.
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TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 10
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 :
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby.
§ 11
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 12
Sadzba dane
1. Pre rodinné domy, obytné domy a chalupy je sadzba dane 4,50 € za jedného psa a kalendárny
rok.
§ 13
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.
§ 14
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1.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.
2.Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia v kalendárnom
roku, na ktorý sa daň vyrubuje.
3 . Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 13, obecný úrad vráti pomernú
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časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 15
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a trvalé parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Ráztočno. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenie, zariadenia
cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a podobne.
§ 16
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 17
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
§ 18
Sadzba dane
1. Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve obce
Ráztočno :
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia za každý
aj začatý m2 a každý aj začatý deň - 2,20 €/m2,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň- 0,040 €/m2,
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň- 2,20 €/m2,
d) za umiestnenie skládky za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň- 0,040 €/m2.
2. Obec určuje sadzbu dane za trvalé parkovanie vozidla
a) za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla, ktoré zaberá miesto na vyhradenom
priestranstve, ktoré je vo vlastníctve obce za 1 deň a za každý aj začatý m2 zabratej
plochy - 0,040 €/m2,
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b) za trvalé parkovanie nákladného motorového vozidlá, ktoré zaberá miesto na vyhradenom
priestranstve, za každú aj začatú hodinu na jedno parkovacie miesto -2,20 €/m2.
§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Vznik povinnosti platenia dane začína dňom uvedeným v dohode o užívaní verejného
priestranstva alebo v povolení vydanom OÚ, prípadne na základe miestneho šetrenia
upraveného právnym predpisom.
Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorý je uvedený ako posledný deň užívania verejného
priestranstva v dohode alebo povolení, prípadne, keď daňovník oznámil, že užívanie verejného
priestranstva skončili, zariadenia bolo odstránené a verejné priestranstvo uviedol daňovník do
pôvodného stavu.
Sadzba dane sa počíta na každý aj neúplný m2 a za každý aj neúplný deň.
§ 20
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti.
§ 21
Splatnosť dane
Daň za prechodné užívanie verejného priestranstva je splatná v hotovosti do pokladne OÚ pri
vydaní povolenia alebo pri podpise dohody o užívaní verejného priestranstva.
Daň za použitie vyhradeného trhového miesta je splatná v hotovosti do pokladne OÚ pred
začatím predaja.
Daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva je splatná v lehote stanovenej dohodou o
užívaní verejného priestranstva.
V ostatných prípadoch je daň za užívanie verejného priestranstva splatná v lehote uvedenej v
platobnom výmere.
§ 22
Oslobodenie od dane
Oslobodení od platenia dane za užívanie verejného priestranstva sú :
a) organizátori spoločenských, kultúrnych a športových akcií, s voľným
vstupom alebo akcií, ktoré sú určené na charitatívne a verejno-prospešné účely,
b) držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
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PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 23
Predmet dane
2. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
3. Nevýherné hracie prístroje sú :
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné,
zariadenia na zábavné hry ( napr. biliard, šípky, stolový futbal a pod.).
§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty a nevýherné
hracie prístroje prevádzkuje.
§ 25
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov a počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 26
Sadzba dane
Sadzba dane pre územie obce Ráztočno sa stanovuje na 85 EUR za jeden predajný automat
alebo nevýherný hrací prístroj na rok.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vznikne dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a
nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 28
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obecnému úradu do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť
do pokladnice obecného úradu daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane
na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
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3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
obecnému úradu najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 27,
obecný úrad vráti pomernú časť dane, za ktoré bola daň zaplatená.
4. Oznamovacia povinnosť sa vykonáva na tlačive Registračný list (príloha číslo 1).
5. Daňovník je povinný označiť predajný automat a nevýherný hrací prístroj
identifikačným štítkom s evidenčnými údajmi daňovníka.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA BYTOVANIE
§ 29
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa §
754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým
je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom,
ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická
ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,
§ 30 kempink, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§30
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 31
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.
§ 32
Sadzba dane
Obec (správca dane) určuje sadzbu dane 0,50 EUR na osobu a prenocovanie.

§ 33
Vyberanie dane a povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
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poskytuje.
2. Platiteľ dane je povinný viesť presnú a prehľadnú evidenciu ubytovaných
(knihu ubytovaných) s ich identifikačnými údajmi a v prípade kontroly predložiť túto
knihu k nahliadnutiu kontrolnému orgánu.
3. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie.
Formu a náležitosti tohto potvrdenia určuje správca dane.
4. Ak daňovník dohodol s platiteľom dane formu bezhotovostnej platby, daň za ubytovanie
sa daňovníkovi fakturuje.
§ 34
Splatnosť dane
1. Platiteľ dane je povinný podať daňové hlásenie o výbere dane za ubytovanie správcovi dane
v lehote do 15 dní po ukončení mesiaca a do tohto termínu aj daň odviesť
do pokladnice obecného úradu. Vzor daňového hlásenia vydáva správca dane
( príloha číslo 2 ).
2. V prípade bezhotovostnej platby ( § 33 ods.4 ), platiteľ dane odvedie daň na účet správcu
dane. Okrem avíza o platbe, objem fakturovanej dane osobitne vykáže v hlásení o výbere
dane za ubytovanie.
3. V osobitných prípadoch môže platiteľ požiadať o zmenu termínu úhrady dane.
§ 35
Oznamovacia povinnosť
1. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30
dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania.
2. V oznámení na tlačive Registračný list ( príloha číslo 3 ) uvedie svoje identifikačné údaje
ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania.
Ak dôjde k zmenám, prípadne zanikne daňová povinnosť, je platiteľ povinný nahlásiť tieto
skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.
§ 36
Oslobodenie od dane
1. Od platenia dane za ubytovanie je oslobodený občan s ťažkým zdravotným postihnutím, čo
musí byť dokumentované v knihe ubytovaných číslom preukazu.
2. Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení žiaci I. a II. stupňa počas školy v prírode,
lyžiarskych výcvikov, letných táborov, školských výletov a rekreácie detí z detských
domovov.
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SIEDMA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 37
Základné pojmy
1. Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce Ráztočno.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) fyzická osoba, ktorá na území obce Ráztočno oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast,
/ďalej len nehnuteľnosť/ na iný účel ako na podnikanie,
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3. Ukazovateľ dennej produkcie (UDP).
§ 38
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je:
a) pre osoby uvedené v článku § 37, ods. 2, písm. a), c), d), ktoré nevyužívajú množstvový
zber je 0,0438 € za osobu a kalendárny deň.
b) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov sa určí ako súčet
1) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie vynásobený
koeficientom 0,5.
2) priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúcich na určené obdobie v
rozhodujúcom období alebo miest určených na poskytovanie služieb pripadajúcich
na určené obdobie (§ 79 ods. 3 zákon o miestnych daniach).
c) V obci nie je zavedený množstvový zber. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu
miestneho poplatku ( Spopl. ) vo výške 16 EUR za osobu a kalendárny rok. Určené
obdobie je 365 dní.
§ 39
Určenie poplatku za komunálny odpad
1. Fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci Ráztočno platia poplatok
16 EUR za kalendárny rok a jednu osobu.
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2.

Fyzické osoby, ktoré sú na území obce oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť a nemajú
v obci trvalý alebo prechodný pobyt a majitelia chát na individuálnu rekreáciu v časti Remeta platia
poplatok za komunálny odpad 25 EUR za jeden rok - §37 ods. 2 písm b),
3. Právnické a fyzické osoby podnikajúce na území obce Ráztočno platia poplatok za komunálny
odpad (ďalej KO) 16 EUR za každého zamestnanca a kalendárny rok,
4. Určenie poplatku za komunálny odpad ( PzO) pre poplatníka poskytujúceho v obci ubytovacie
služby
PzO = Spopl za KO ( 0,043835 ) x počet dní x UDP
UDP = priemerný počet zamestnancov znížený + priemerný počet ubytovaných osôb.
5.Určenie poplatku pre poplatníka poskytujúceho v obci reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby:
PzO = Spopl za KO ( 0,043835 ) x počet dní x UDP
UDP = priemerný počet zamestnancov znížený + priemerný počet miest.
6. Ak poplatník poskytuje služby zároveň podľa bodu 4 aj 5, použije sa iba bod 4.
§ 40
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný písomne oznámiť vznik povinnosti platiť poplatok do 30 dní od vzniku
poplatkovej povinnosti a súčasne predložiť identifikačné údaje potrebné pre výpočet poplatku.
§ 41
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži, alebo odpustí
poplatníkovi za podmienky, že poplatník má trvalý pobyt v obci Ráztočno a preukáže, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Ráztočno
z dôvodu:
a)
b)
c)

d)
e)

odpustí z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí kde trvalo žije a pracuje – nie práca a pobyt
na turnusy, podľa § 41, ods. 2, písm. a),
výkonu práce alebo štúdia v zahraničí – 30% z poplatku za komunálny odpad, podľa § 41, ods.
2, písm. b),
štúdia na strednej alebo vysokej škole na území Slovenskej republiky - mimo trvalého pobytu,
spojené s ubytovaním v mieste štúdia – 30% poplatku za komunálny odpad, podľa § 41, ods.
2, písm. c),
výkonu práce v inej obci na území Slovenskej republiky spojeného s ubytovaním – 30%
z poplatku za komunálny odpad, podľa § 41, ods. 2, písm. d),
odpustí, ak sa poplatník dlhodobo prechodným pobytom zdržiava v inej obci, podľa
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f)

§ 41, ods. 2, písm. e),
obec poplatok nevyrubí osobe, ktorá sa preukázateľne v obci nezdržiava a bol jej
v zmysle § 7 zákona č. 500/2004 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR zrušený trvalý pobyt (bezdomovec).

2.Ak poplatník podá žiadosť a preukáže splnenie podmienok príslušnými dokladmi, správca
dane zníži alebo odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prípade,
že poplatník predloží správcovi dane:
a) preukázateľný doklad je potvrdenie od zamestnávateľa, ktorý obsahuje presné časové
určenie trvania pobytu v zahraničí alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného
štátu obsahujúce presné časové určenie trvania pobytu, alebo čestné prehlásenie, že
poplatník žije v zahraničí a dlhodobo sa nezdržiava na území obce Ráztočno.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad dokladu. Za preklad zodpovedá poplatník (nevyžaduje sa
úradný preklad),
b) preukázateľný doklad je potvrdenie od zamestnávateľa, ktorý obsahuje presné časové
určenie trvania pobytu v zahraničí alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného
štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu obsahujúce presné časové určenie trvania pobytu.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad dokladu. Za preklad zodpovedá poplatník (nevyžaduje sa
úradný preklad),
c) u študentov denného štúdia mimo územia obce Ráztočno v rámci SR s výnimkou denne
dochádzajúcich je preukazujúcim dokladom potvrdenie školy alebo školského zariadenia
za príslušný kalendárny rok,
d) u zamestnancov, ktorí pracujú mimo obce Ráztočno v rámci SR s výnimkou denne
dochádzajúcich do zamestnania z miesta bydliska je preukázateľným dokladom
potvrdenie zamestnávateľa, z ktorého je zrejmé, že zamestnanec pracoval v uvedenej
spoločnosti mimo miesta bydliska viac ako 90 dní v roku,
e) potvrdenie z inej obce, že poplatník sa dlhodobo z dôvodu prechodného pobytu zdržiaval
na jej území a z tohto titulu zaplatil poplatok v tejto obci, preukazujúcimi dokladmi sú
potvrdenie o prechodnom pobyte s potvrdením o zaplatení poplatku za komunálny odpad
v uvedenej obci,
f) poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 41 tohto
nariadenia po predložení uvedených podkladov písomne u správcu dane po uplynutí
daňového obdobia - kalendárneho roka do 31.1. Obec poplatok alebo jeho časť vráti alebo
odpustí rozhodnutím.
§ 42
Vyrubovanie poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec rozhodnutím
o zaplatení poplatku.
§ 43
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia v hotovosti do pokladnice
obecného úradu alebo na účet správcu poplatku. Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť
prideleným variabilným symbolom.
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2. Ak je výška poplatku pre spoločnú domácnosť vyššia ako 30 EUR je možné poplatok uhradiť
v 3 rovnakých splátkach v termíne:
a) splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia,
b) splátka do 31.7. kalendárneho roka,
c) splátka do 30.9. kalendárneho roka bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI
ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE RÁZTOČNO
§ 44
Základné ustanovenie
Táto časť všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia a práva a povinnosti orgánov obce Ráztočno (ďalej len „obec“) pri
ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.
§ 45
Vymedzenie základných pojmov
1. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo
nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo
životné prostredia, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené
osobitným predpisom (napr. nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č.
2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu , mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.5 v platnom znení).
2. Malý zdroj znečistenia ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie
ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti
znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja - §
3 ods. 2) písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 13
a všetky zdroje s podprahovou kapacitou podľa prílohy č. 2 vyhl.
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 356/2010, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
ovzduší v znení neskorších predpisov.
3. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečistenia
ovzdušia.
§ 46
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
1. Povinnosti prevádzkovateľa MZZO upravuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší).
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2. Prevádzkovatelia MZZO sú ďalej povinní:
a) oznámiť každoročne do 15. februára roka obci Ráztočno za každý zdroj znečistenia
ovzdušia spotrebu palív a surovín, ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do
ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív
a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení,
b) oznámiť obci Ráztočno zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo
dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za
obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.
3. Prevádzkovateľ je povinný uviesť v oznámení :
a) označenie prevádzkovateľa, t. j. obchodné meno, sídlo, IČO,
b) označenie prevádzky - jej názov a sídlo,
c) charakteristiku zdroja znečisťovania ( zákon o ovzduší)
d) pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný výkon zdroja, druh
paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet
prevádzkových hodín,
e) pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh skladovaného odpadu, množstvo
uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
f) pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín,
prchavých látok, náterových hmôt, rozlohu prevádzkovej plochy.
4. Platiť poplatok a podávať oznámenie sa nevzťahuje:
a) fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú MZZO len pre
vlastné potreby domácnosti so sídlom na území obce Ráztočno,
b) MZZO, ktoré prevádzkuje obec Ráztočno,
c) školy a školské zariadenia so sídlom na území obce Ráztočno.
§ 47
Poplatky
1. Za znečisťovanie ovzdušia sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malý zdroj, povinné platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných
znečisťujúcich látok v zmysle sadzobníka poplatkov (príloha č. 4).
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.
3. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje obec.
4. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.
§ 48
Pokuty
1.

Za nesplnenie si povinností uvedených v § 46tohto VZN, uloží obec Ráztočno
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pokutu podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov do výšky 663,87 EUR. Pokutu je možné uložiť
do jedného roka odo dňa, kedy sa obec Ráztočno o porušení povinnosti dozvie,
najneskôr do troch okov od porušenia tejto povinnosti.
2. Pokutu od 33 EUR do 3 300 Eur uloží obec Ráztočno prevádzkovateľovi malého
zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14, ods. 2 a § 16, ods. 1, písm. a), c), a e)
zákona o ovzduší alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17, ods. 1,
písm. f) zákona o ovzduší, alebo poruší zákaz ustanovený v § 14, ods. 8, písm. a)
zákona o ovzduší znení neskorších predpisov. Obec Ráztočno môže začať konanie
o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvie,
najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri rozhodovaní
o výške pokuty prihliada obec Ráztočno na závažnosť a rozsah porušenia povinností,
na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
3. Pokutu od 20 EUR do 330 Eur uloží obec Ráztočno prevádzkovateľovi malého zdroja
ak poruší povinnosti ustanovené v § 16, ods. 1, písm. b) a d) zákona o ovzduší v znení
neskorších predpisov. Obec Ráztočno môže začať konanie o uložení pokuty do jedného
roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvie, najneskôr do troch rokov odo dňa,
keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada obec
Ráztočno na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k
tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
4. Výnosy pokút uložené obcou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom obce.

DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
§ 49
Správa dane
Správu miestnych daní podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) vykonáva obec Ráztočno.
§ 50
Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos daní podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) vrátane pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa
k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu Obce Ráztočno.
§ 51
Konanie
V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podľa Z. z. č.511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
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DESIATA ČASŤ
§ 52
Záverečné ustanovenie
1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto VZN o miestnych daniach a poplatkoch na území obce
Ráztočno zverejnený na úradnej tabuli obce Ráztočno a na internetovej stránke obce
Ráztočno od 28.11.2017.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a
poplatkoch na území obce Ráztočno sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a poplatkoch na území obce Ráztočno č. 7/2016 zo dňa 15.12.2016.
Obecné zastupiteľstvo v Ráztočne sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
miestnych daniach a poplatkoch na území obce Ráztočno uznieslo uznesením 64/2017
zo dňa 14.12.2017.
3. Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom úrade v Ráztočne a na internetovej
stránke obce www.obecraztocno.sk
§53
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
V Ráztočne, dňa 14.12.2017
Zverejnené: 14.12.2017

Ivan Škrteľ, v.r.
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 5/2017

R E G I S T R A Č N Ý L I S T k dani za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje _____________
1. Daňovník - prevádzkovateľ zariadenia ako sú napr. biliard, šípky, stolový futbal, stolový
hokej vrátane príslušenstva potrebného k hre bez ktorého nie je možné nevýherné hracie
zariadenie použiť ( napr. tágo, gule, šípky, puk a pod. ),
oznamuje začatie, resp. ukončenie prevádzkovania predajného automatu alebo
nevýherného hracieho prístroja spúšťaného alebo prevádzkovaného za odplatu.
2. Evidenčné údaje daňovníka :
2.1. Názov ( právnická osoba ), resp. Meno a priezvisko podnikateľa , Obchodné meno
( fyzická osoba ) a adresa

2.2. IČO, resp. rodné číslo ...........
2.3. Sídlo firmy, resp. trvalý pobyt
2.4. Kontakt - číslo telefónu .........
- E-mailová adresa .
3. Evidenčné údaje
3.1. Druh prístroja , výr. číslo ......
3.2. Miesto umiestnenia ................
3.3. Dátum inštalácie ....................
3.4 Dátum ukončenia prevádzky ...

V dňa.........................
Pečiatka a podpis daňovníka
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Príloha č. 2 k VZN č. 5/2017

D a ň o v é h l á s e n i e o počte ubytovaných
a výbere dane za ubytovanie
V období od do
Prevádzkovateľ zariadenia a názov ubytovacieho zariadenia :

Počet lôžok v zariadení
Počet prenocovaní za obdobie podľa
evidencie ubytovaných
Z toho počet oslobodených od dane

Rozdiel (vydané potvrdenia za obdobie)
Odvod správcovi dane v EUR do pokladnice
(počet x sadzba)
Odvod správcovi dane na účet
V banke (počet x sadzba)

Vyhotovil:
Registratúra: 1. originál OÚ Ráztočno
2. kópia + PPD u platiteľa dane
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Príloha č. 3 k VZN č. 5/2017

R E G I S T R A Č N Ý L I S T k dani za ubytovanie
1. Platiteľ dane - prevádzkovateľ zariadenia ako sú napr. hotel, horský hotel, motel, penzión,
kemp, rekreačné zariadenie, turistická ubytovňa, chatová osada, ubytovanie na súkromí,
izba, objekt, prázdninový byt, nocľaháreň a iné zariadenie poskytujúce služby prechodného
ubytovania oznamuje poskytovanie služieb prechodného ubytovania fyzických osôb za
odplatu.
2. Evidenčné údaje platiteľa dane :
2.1. Názov ( právnická osoba ), resp. Meno a priezvisko podnikateľa , Obchodné meno (
fyzická osoba ) a adresa

2.2. IČO, resp. rodné číslo .............................................................
2.3. Sídlo firmy, resp. trvalý pobyt .................................................
2.4. Kontakt - číslo telefónu ...........................................................
- E-mailová adresa ....................................................
2.5. Počet lôžok v prevádzkovej jednotke poskytujúcej ubytovanie
3. Pomocné údaje :
3.1.Charakteristika zdroja znečisťovania ovzdušia

3.2. Priemerný počet zamestnancov

V

dňa

Pečiatka a podpis daňovníka
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Príloha č. 4 k VZN č. 5/2017

SADZOBNÍK
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v EUR/rok
1. Tuhé palivo (napr. koks, uhlie, kal)
EUR/rok
Množstvo spotrebovaného paliva v t/rok
do 25
43,00
nad 25
108 ,00
2. Kvapalné palivo (napr. nafta, olej)
liter/rok
EUR/rok
do 2.000
nad 2.000
3. Zemný plyn

43,00
129,00
Spotreba zemného plynu v m3/rok

do 5.000
nad 5.000
4. Biomasa (drevo, pelety a pod.)

EUR/rok
22,00
43,00
EUR/rok

t/rok

do 10
nad 10
5. Priemyselné spracovanie dreva (napr. píly, výroba nábytku)
m 3 /deň

32,00
52,00
EUR/rok

do 20 m 3 /deň
13,00
6. Lakovne so spotrebou náterových látok menšou ako 1 t / rok (napr. autoopravovne,
lakovne nábytku, kovovýroba)
t/rok
EUR/rok
do 1 t
7. Výroba betónu, stavebných materiálov s projekt. výkonom
do 10 m 3 / hod
ks/rok
8.1. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest
do 100 ks HD, do 500 ks ošípaných, do 2000 ks oviec, do 200 koní, do 500
miest kožušinové zvieratá, do 5000 miest hydiny
8.2 nad horeuvedené množstvo
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13,00
EUR/rok
43,00
EUR/rok
9,00
43,00

