VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VOLICA
č. 1/2015
O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016

Obec V o l i c a
v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 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 u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo vo V o l i c i 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1.
januára 2016 d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í.
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
( ďalej len „poplatok“).
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce V o l i c a v zdaňovacom období roku 2016.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
Hodnota pozemkov v obci Volica uvedená v prílohe č. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku
v m2 je,
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady
0,25 Eur/m2
b) trvalé trávne porasty
0,06 Eur/m2
c) lesné pozemky
0,133 Eur/m2
d) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32 Eur/m2
e) zastavané plochy a nádvoria
1,32 Eur/m2
f) ostatné plochy
1,32 Eur/m2
g) stavebné pozemky
13,27 Eur/m2

§3
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje na území obce V o l i c a pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1
zákona o miestnych daniach s výnimkou pozemkov uvedených v § 3 ods. 2 tohto VZN
ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 1,00 %,
b) trvalé trávnaté porasty 1,00 %,
c) záhrady 0,50%,
d) zastavané plochy a nádvoria 0,25 %
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 2,50%,
f) stavebné pozemky 1,25%
(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, transformačná stanica, predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov:
- ostatné plochy 0,60 %,
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
Správca dane určuje pre stavby na území obce V o l i c a, ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,080 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu ,
c) 0,100 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,130 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,160 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
f) 0,330 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g) 0,250 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,02 Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov a športovísk.
(2) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
- stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam,
DAŇ ZA PSA
§6
Daň za psa
1. Predmetom dane je pes podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
2. Daňovníkom je osoba podľa § 23 zákona č. 582/2004 Z. z.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,00 eura.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§7
Poplatok
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektro odpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je osoba podľa § 77 ods. 2 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 odseku 2,
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
4. Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 0,0220 eur za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku pre právnické osoby je 0,0850 eur za 1 KN (kuka nádobu) a kalendárny
deň.
5. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacie obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 80 zákona č. 582/2004
Z. z.
6. Obec Volica vyrubuje poplatok rozhodnutím podľa § 81 ods.1 až 3 zákona 582/2004
Z. z.
7. Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku v Obci Volica sa riadi ustanoveniami uvedenými v
§ 82 zákona č. 582/2004 Z. z.

1. Doklady, ktoré je potrebné predložiť na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti v
Obci Volica sú:
a) potvrdenie iného mestského (obecného) úradu, že sa daná osoba dlhodobo zdržiava v danom
meste (obci) a zároveň si na tomto mieste plní alebo splnila povinnosť úhrady poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
2. Doklady, ktoré je potrebné predložiť na zníženie poplatku o polovicu ročného poplatku sú:
a) potvrdenie o návšteve školy týkajúceho sa daného zdaňovacieho obdobia
b) potvrdenie od zamestnávateľa, že daná osoba sa nezdržiava viac ako 90 dní na území Obce
Volica
3. Doklady, ktoré je potrebné predložiť na odpustenie poplatku v Obci Volica sú:
a) potvrdenie iného mestského (obecného) úradu, že si daná osoba v danom meste (obci) plní
alebo splnila povinnosť úhrady poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
b) doklad o umiestnení občana vo výchovnom alebo ústavnom zariadení
c) doklad o umiestnení občana v ústave na výkon trestu odňatia slobody
d) potvrdenie od zamestnávateľa o dlhodobom pracovnom pobyte v zahraničí
4. Poplatník pri uplatňovaní nároku na vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za určené
obdobie je spolu s hodnovernými dokladmi preukazujúcimi nárok na vrátenie, zníženie a
odpustenie poplatku povinný podať žiadosť na vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na tlačive vydanom Obcou Volica, ktoré sa
vzťahuje na zdaňovacie obdobie na ktoré sa vzťahuje i toto VZN. /Príloha č. 2/.
5. Poplatok sa vráti, zníži a odpustí len osobe, ktorá si riadne plní svoju poplatkovú povinnosť
a nemá žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia.
10. Doklady preukazujúce skutočnosti v § 14 ods. 7 - 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d tohto VZN nie
je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
11. Pri použití veľkoobjemového kontajnera je poplatok určený výškou fakturácie odvozu
firmou, ktorá je na to oprávnená.
12. Poplatok za odpadovú nádobu hradí obec.
Zber komunálneho odpadu bude vykonávaný v podľa rozpisu na rok 2016.
13. Spôsob vyberania poplatku platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
prevodom na bankový účet vedený v VÚB a. s. Pobočka Medzilaborce číslo účtu:
32522532/0200 , IBAN: SK68 0200 0000 0000 3252 2532
MIESTNY POPLATOK ZA ODBER VODY Z OBECNÉHO VODOVODU
§ 8 Vodné
Miestny poplatok za úžitkovú vodu – vodné
0,70 EUR /m³ fyzické osoby
1,24 EUR/m³ právnické osoby
15 EUR/polročne paušál pre fyzické osoby
30 EUR ročne udržiavací poplatok

Poplatok je splatný 2x ročne do 31.08. bežného roka a 31.03. nasledujúceho roka.
Poplatok sa platí do pokladne obecného úradu.
§9
Záverečné ustanovenie
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Volica prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov Obce Volica.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012 zo dňa 10. 12. 2012.
3. Obecné zastupiteľstvo obce V o l i c a sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľností na rok 2016 uznieslo dňa 15.12.2015 uznesením č. 18/2015
§ 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016
VYVESENÉ: 16.12.2015
SCHVALENÉ: 15.12.2015
ZVESENÉ:

........................................................
Ing. Monika Rohaľová
starostka obce

