Obecné zastupiteľstvo Obce Reľov vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 7 ods. 1, § 8 ods. 2,§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods.
2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, ! 49, § 51, , § 83 ods. 1 a 2, § 103 ods. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za. komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon o miestnych daniach a poplatku") v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Reľov

č. 01/2012
o miestnych daniach a poplatku

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Reľov.

Článok II.
DAŇ Z POZEMKOV
§1
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane z pozemkov obec ustanovuje v tomto členení:
a) orná pôda, trvalé trávnaté porasty, chmeľnice, vinice, ovocné sady, na 0,88 %
v katastrálnom území Hágy a 0,90% v katastálnom území Reľov,
b) záhrady na 0,75 % ,
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy podľa znaleckého posudku, pri
nepredložení znaleckého posudku na 1,0 % ,
d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,75 %,
e) zastavané plochy a nádvoria na 0,75 %,
f) stavebné pozemky na 1,0 %,
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,75 %.

DAŇ ZO STAVIEB
§2
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. l obec ustanovuje v obci pre:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 0,066 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu na
0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na
0,165 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,199 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu na
0,660 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) ostatné stavby na 0,199 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
§3
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
c) pozemky užívané cirkvou.
2) Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) tohto
nariadenia o 25 %, vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov,
alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodu ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie.
§4
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platového výmeru.

§5
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu: 30721562/0200 vedený vo VÚB,
a.s. Spišská Belá

Článok III.
DAŇ ZA PSA
§6
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa je 5 €.

Článok IV.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§7
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň je:
a)
b)
c)

za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb sa daň za
užívanie verejného priestranstva neplatí,
za umiestnenie predajného zariadenia na schválených trhových miestach, za
ambulantný predaj formou pojazdných predajní 5 € za jeden deň,
za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií 50 € za jednu akciu.
§8
Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:
a) kultúrne a športové akcie usporiadané bez vstupného
b) akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.

Článok V.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DRODNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§9
Predmet poplatku
l) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ( ďalej len
poplatok) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
2) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti
je vlastník, užívateľ alebo nájomca nehnuteľnosti, ktorý je uvedený na tlačive „ Dohoda
o zbere a likvidácií odpadu“, ktorá tvorí prílohu č. 1 a „Platovom výmere“, ktorý tvorí
prílohu č. 2 tohto nariadenia.
§ 10
Sadzba poplatku
l) Obec ustanovuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie príslušného kalendárneho roka:
pri nezavedenom množstvovom zbere 3,- € za jednu 110 l zbernú nádobu - t. j. 0,0272 €
/1 dm³.
§ 11
Spôsoby zaplatenia poplatku

-

1) Poplatník môže zaplatiť obci poplatok spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet obce Reľov číslo účtu 30721562/0200 vedený vo VUB,
a.s. Spišská Belá.
§ 12
Splatnosť poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad obce
každoročne platovým výmerom. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
§ 13
Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí
poplatníkovi podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku, na základe
predložených podkladov:
a) k § 82 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku:
– potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v zahraničí najmenej 90 po sebe idúcich dní v roku,
– potvrdenie o návšteve školy,

b) k § 83 zákona o miestnych daniach a poplatku – z dôvodu:
- choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo v liečebnom ústave – potvrdenie
obvodného lekára,
- služobnej cesty mimo bydliska – potvrdenie zamestnávateľa,
- iného – čestné vyhlásenie.
§ 14
Oslobodenie alebo odpustenie poplatku
1) Ak poplatník požiada a preukáže relevantnými dokladmi, obec zníži alebo odpustí
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prípade, že ide:
a) o poplatníka nachádzajúceho sa v stave hmotnej núdzi (§ 2 zákona č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) - potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) o poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na internáte,
ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti - potvrdenie o ubytovaní.
2) Ak o zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote do
30 dní:
a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa vzniku prípadu uvedeného v ods. 1 písm. a) a b).

§ 15
Právoplatnosť a účinnosť
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Reľov na svojom
zasadnutí dňa 15.12.2012 uznesením č....... /2012.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Reľov, zrušuje sa
všeobecne záväzné nariadenie Obce Reľov zo dňa 26.11.2011.

V Reľove, dňa: 26.11.2012

..............................................................
František Dudžák
starosta Obce Reľov

