Obec

Bobot

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Bobot

VZN 1/2020

Obec Bobot

Obecné zastupiteľstvo v Bobote v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 43 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ,zákona č. 460/2019 Z.z ,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
ČASŤ PRVÁ
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. VZN upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne a
drobné stavebné odpady (ďalej len „dane“ a „miestny poplatok“) na území obce Bobot.
2. Obec Bobot ukladá na svojom území tieto dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
3. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Čl. 2
Daň z nehnuteľnosti
1. Daň z nehnuteľností v obci Bobot 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“)
Čl. 3
Daň z pozemkov
1. Obec Bobot upravuje hodnoty ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých
trávnych porastov (TTP) pre katastrálne územia Bobot a Bobotská Lehota nasledovne:
a) orná pôda
0,3246 €/m2
b) TTP
0,0268 €/m2
2. Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa zisťuje podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalecké
posudky preukazujúce hodnotu pozemkov daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v
lehote na podanie daňového priznanie v zmysle zákona a tohto VZN. V prípade, že
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hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy daňovník nepreukáže znaleckým posudkom,
použije sa hodnota pozemku za 1 m2 uvedená v tomto VZN:
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,10 €/m2
3. Hodnota záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch a stavebných pozemkov je v
zmysle zákona nasledovná:
a) záhrady
1,32 €/m2
b) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
1,32 €/m2
c) stavebné pozemky
13,27 €/m2
4. Hodnota záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch, stavebných pozemkov a
pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k
predaju tovaru a k poskytovaniu služieb je v zmysle zákona nasledovná:
a) pozemok, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a k poskytovaniu služieb
13,27 €/m2
5. Správca dane ustanovuje v zmysle § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov
nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,55 % zo základu dane,
b) záhrady
0,50% zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,50 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodárske využívané vodné plochy
0,55 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky
0,35 % zo základu dane,
f) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 0,35 % zo základu dane,
Čl. 4
Daň zo stavieb
1. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy pre jednotlivé druhy stavieb nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,06 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,06 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,33 €/m2
d) samostatne stojace garáže
0,27 €/m2
e) stavby hromadných garáží
0,27 €/m2
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,27 €/m2
g) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,60 €/m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
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súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,60 €/m2
j) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,23 €/m2
2. Správca dane ustanovuje príplatok 0,06 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
Čl. 5
Daň z bytov
a) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) byt
0,10 €/m2
Čl. 6
Odpustenie dane z nehnuteľnosti
2. Správca dane daň z nehnuteľností nevyrubí ak jej výška nepresiahne v úhrne sumu 3 €.
Čl. 7
Daň za psa
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 5 €.
2. Určená sadzba dane za psa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Čl. 8
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Bobot, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) priestor pred kultúrnym domom obce Bobot – umiestnenie zariadenia na poskytovanie
služieb, predajného zariadenia,
b) priestranstvo pred futbalovým štadiónom - umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie predajného zariadenia,
c) priestranstvo pred obecnou budovou s.č.56, požiarnou zbrojnicou a poštou č.166 umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia.
2. Sadzba dane za každý začatý deň a za každý aj začatý m2 je:
a) 0,33 €/m2 za umiestnenie skládky stavebného materiálu,
b) 0,16 €/m2 za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) 4 €/m2 za jedno predajné miesto v rozsahu 1 m2.
d) 0,05 € /m2 za ostatné účely
3. Daňovník je povinný požiadať obec o súhlas s užívaním verejného priestranstva
4. Daňovník je povinný oznámiť písomne správcovi dane zámer osobitného užívania
verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a v žiadosti uviesť účel,
plochu a dobu, po ktorú bude užívať verejné priestranstvo.
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ČASŤ TRETIA
MIESTNE POPLATKY
Čl. 9
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Obec Bobot do poplatku za komunálne odpady zahrnula náklady na zbernú nádobu na
zmesový komunálny odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber
zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
2. Počet smetných nádob je určený na počet osôb v domácnosti nasledovne:
1 – 4 osoby:

jedna smetná nádoba

5 – 8 osôb:

dve smetné nádoby

9 a viac osôb:

tri smetné nádoby

3. Za výmenu starej, znehodnotenej smetnej nádoby za novú smetnú nádobu, uhradí žiadateľ
obci poplatok 20 €.
4. Za výmenu znehodnotenej smetnej nádoby za novú smetnú nádobu, ktorú preukázateľne
znehodnotil člen domácnosti, uhradí žiadateľ obci smetnú nádobu v plnej výške nákupnej
ceny.
5. Povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti (rodinného domu) je prevziať si smetnú
nádobu za poplatok určený obcou, nakoľko podľa zákona 582/2004 Z. z vzniká poplatková
povinnosť fyzickej osobe z dôvodu trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo oprávnenia
užívať nehnuteľnosť (vlastnícky vzťah) alebo z dôvodu užívanie (napr. nájom) stavby
alebo pozemku.
Čl. 10
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku sa určuje
- za osobu a jeden kalendárny deň alebo
- za smetnú nádobu a jeden kalendárny rok
2. Obec Bobot stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
a) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na
území obce oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
I. vo výške 0,0601 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje 22 € osoba/rok
b) pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa :
I. vo výške 80 € za jednu 110 litrovú smetnú nádobu a 1 kalendárny rok,
II. vo výške 750 € za jednu 1 100 litrovú smetnú nádobu a 1 kalendárny rok.
3. Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa stanovuje v hodnote 1.

Čl. 11
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Obec Bobot vyrubí poplatok za komunálny odpad fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý
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pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť
(vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti bez trvalého alebo prechodného pobytu) alebo užíva
nehnuteľnosť rozhodnutím podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému
pobytu v obci so stavom k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie
obdobie.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Vyrubený poplatok za komunálne odpady FO a PO je splatný do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Čl. 12
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia pri súčasnom splnení nasledovných
podmienok:
a) má vydané rozhodnutie o úprave poplatkovej povinnosti na bežné zdaňovacie obdobie,
b) poplatník nemá voči obci Bobot iné daňové pohľadávky, daňové nedoplatky, splatné
preddavky na daň, exekučné náklady, hotové výdavky a nedoplatky na iných platbách,
c) poplatník požiada o vrátenie preplatku.

Čl. 13
Odpustenie a zníženie poplatku
1. Obec sadzbu poplatku zníži poplatníkovi, ktorý je fyzická osoba, o 50% za osobu a
kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že predloží tieto
doklady:
a) potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci v zahraničí),
b) potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v podnájme (ubytovaní v zahraničí)
c) potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (zamestnaní v zahraničí)
d) potvrdenie o ubytovaní v podnájme alebo ubytovni (ubytovaní v zahraničí)
2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní
po sebe nasledujúcich v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce Bobot za
podmienky, že predloží tieto doklady:
a) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v aktuálnom roku s
uvedením obdobia v ktorom sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého pobytu
b) poplatník pracujúci v zahraničí - potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
v zahraničí, poplatník celoročne žijúci v zahraničí - potvrdenie úradu miestnej
samosprávy o pobyte, príp. bydlisku v zahraničí;
c) poplatník prechodne žijúci v inom meste - potvrdenie o zaplatení poplatku za odpad
v mieste prechodného pobytu z dôvodu prechodného pobytu; odpustenie poplatku sa
nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných chatách, nehnuteľnostiach, kde
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poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z
titulu súvislého pobytu;
d) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby - potvrdenie
ústavu pre výkon trestu;
e) poplatník hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
v zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení
alebo v detskom domove - potvrdenie príslušného zariadenia o hospitalizácii či
ubytovaní;
3. Dokladom uvedeným v ods. 2 písm. a), b), c) vystaveným v úradnom jazyku krajiny, kde
sa poplatník zdržuje, je potrebné doložiť aj ich preklad do štátneho jazyka SR (nevyžaduje
sa úradný preklad). Z predložených dokladov musí byť zrejmá dĺžka trvania pobyt viac ako
90 dní po sebe nasledujúcich .
4. Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2 musí byť zhodný s dátumom zdaňovacieho
obdobia, v ktorom si poplatník uplatňuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku.
5. Lehota na uplatnenie odpustenia alebo zníženia poplatku podľa ods. 1 a 2 je maximálne
jeden kalendárny rok od skončenia obdobia, za ktoré poplatník o zníženie alebo odpustenie
poplatku požiada.
Čl. 14
Poplatok za biologický rozložiteľný kuchynský odpad
1. Podľa zákona č. 460/2019 Z. z , ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
dopĺňajú niektoré zákony podľa par. 81, ods. 1, písm. b.) poplatok za biologický
rozložiteľný kuchynský odpad obec nevyrubuje, nakoľko 100% domácností kompostuje
biologický vlastný odpad
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobot č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo
v Bobote dňa 11.12.2020 uznesením č. 47/2020 a nadobúda účinnosť dňa 1.12021.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší: Všeobecne záväzné
nariadenie obce Bobot č. 3/2019 zo dňa 13.12.2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Bobot vyvesené na obecnej tabuli dňa 26.11.2020.
5. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Bobot zvesené z obecnej tabule dňa 11.12.2020
V Bobote, dňa 16.12.2020
Danka Ďuriačová
starostka obce
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Príloha k VZN č. 1/2020

Cenník poplatkov služieb a materiálu obce
Poplatok za prenájom KD (sála)
Poplatok za prenájom KD sála /schôdza, predajné akcie/
Poplatok za kuchynku / priestory, náradie + riad + energie/
počet osôb - od 1do30
/10€+ 10€ + 10€/
počet osôb - od 30 do 50
/15€ + 25€ + 10€/
počet osôb - od 50 do 100 a viac
/25€ + 45€ + 10€/

60€ / deň
15 €/ hod.

Poplatok za prenájom zasadačky/schôdze, rokovania.../
Poplatok za zapožičanie reproduktoru v rámci akcie konanej v KD

5 € / hod.
10 € / deň

Poplatok za používanie Domu smútku
Poplatok za jednohrob, hrobka
Poplatok za dvojhrob, dvojhrobka
Poplatok za detský hrob

10 €
16,60 €
33,20 €
6,60 €

Poplatky v knižnici: žiaci, dôchodcovia
dospelí

0,50 € / rok
1 € / rok

Miestny rozhlas – hlásenie
Poplatok za kopírovanie

2€
0,10 € / strana

30€
50€
80€

Poplatky za zapožičanie obecného náradia:
Stavebná miešačka
Krovinorez s obsluhou a PH
Kosačka s obsluhou a PH

5 € / deň
4 € / hod
4 € / hod

Pivný set /1 stôl + 4 lavice/
Výhrevný pult

5 €/ deň
50 €/ deň
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