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Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/2015 dňa 25.11.2015
Účinnosť nadobúda 01.01.2016

Obec Bádice v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2, §7 ods.6, § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3, § 16
ods.2 a 3, § 17 ods. 2, § 29, § 36, § 83, § 98, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie obce Bádice č. 2/2015
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§1
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach podľa § 6 § 11 ods. 4 písm. d) zákona číslo 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 (ďalej len „zákon č.
582/2004 Z. z.“)
z a v á d z a s účinnosťou od 1.1.2016 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
a u k l a d á miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“)
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Bádice.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
I. ODDIEL
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Hodnoty pôdy a pozemkov
Obec Bádice ako správca dane( ďalej len Obec Bádice) ustanovuje v súlade s § 7 ods.6
zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,0740 € za 1 m2.
§3
Sadzby dane
1. Obec Bádice ako správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky
pozemky v katastrálnom území obce Bádice takto:
Druh pozemku
Sadzba dane v %
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
stavebné pozemky

0,55
0,70
0,70
1,1
1,20

II. ODDIEL
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzby dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnom území obce Bádice sa určuje za každý aj
začatý m² zastavanej plochy vo výške:
Druh stavby

Sadzba dane v €

a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 0,10
pre hlavnú stavbu
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 0,20
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu

c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,30

d) za samostatne stojace garáže

0,30

e) za stavby hromadných garáží

0,30

f) za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,30

g) za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

1,00

h) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 1,00
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
i) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,50

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,040 za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
III. ODDIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené pozemky:
• na ktorých sú cintoríny,
• verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
• funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
• pozemky a stavby vo vlastníctve cirkví – slúžiace na náboženské obrady

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane: 5,00 € za jedného psa na kalendárny rok.
§7
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane za psa sú oslobodení
majitelia, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
§8
Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami
a osobitné spôsoby ich užívania
Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa
rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky.
§9
Sadzby dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane:
1. a) pre účely predaja potravinárskych výrobkov, zeleniny, ovocia, na poskytovanie
služieb ( brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie
obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod.), predaj kvetov, vencov, ovocných
a vianočných stromčekov, predaj slepačích vajec, sadeníc, domácich potrieb, liečivých
rastlín a bylinných prípravkov 0,20 eura za každý aj začatý m2 a deň
b) za umiestnenie kolotočov, lunaparku, cirkusu a pod. 0,20 eura za každý aj začatý
m2 a deň
c) pre účely ambulantného predaja občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti
s podávaním alkoholických nápojov 0,50 eura za každý začatý m2 a deň
d) na iné účely 0,13 eura za každý začatý m2 a deň
2. Za skládku a ostatné stavebné zariadenia sa daň stanovuje za každý začatý m2 a deň
nasledovne:
a) stavebný materiál a ostatné stavebné zariadenie 0,16 eura
b) veľkoobjemové kontajnery 0,16 eura

§ 10
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer na užívanie verejného priestranstva a
požiadať o súhlas k takémuto užívaniu Obec Bádice a to pred začatím osobitného užívania
verejného priestranstva, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie:
a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie dane: účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu
užívania verejného priestranstva
§ 11
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na kultúrnu a športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej
celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely.

PIATA ČASŤ
POPLATOK
§ 12
Sadzby poplatku
1. Správca dane Obec Bádice stanovuje:
a) sadzbu poplatku za komunálne odpady 0,04932 € za osobu a kalendárny deň
(u subjektov, pre ktorých nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov),
b) sadzbu poplatku 0,01603 € za 1 liter komunálnych odpadov (u subjektov pre ktorých
je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov)
c) sadzba poplatku 0,015 € za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín,
2. Správca dane stanovuje hodnotu koeficientu 1.
§ 13
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe
doručeného predpisu, v ktorom je určená lehota zaplatenia poplatku.
2. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na
účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného
úradu v Bádiciach.
§ 14
Vrátenie poplatku
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe jeho žiadosti, ak
mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods.2
zákona č.582/2004 Z. z. – musí zaniknúť dôvod spoplatnenia( napríklad: zrušenie
trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie
prevádzky a pod.)
b) poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byť dlžníkom Obce
Bádice.
§ 15
Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník
predložiť pri odpustení poplatku
1. Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bádice. Takýmito podkladmi
pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Bádice ako
najmä:
•

Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu

•

Potvrdenie zariadenia
pobytovou formou

•

Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou

poskytujúceho

služby

zdravotnej

starostlivosti

2. V prípade, že podklady podľa ods. 1 nie sú v slovenskom alebo českom jazyku je
potrebné k nim priložiť aj preklad. Podklady nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.

ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 obce
Bádice o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Bádice a na internetovej stránke obce
Bádice dňa 27.11.2015.
2. Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 25.11.2015,
uznesením č. 37/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľnosti, VZN
2/2012 o miestnych daniach a dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bádice.

............................................................
Mgr. Július Gál
starosta Obce Bádice

