Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Ličartovce dňa: 14.11.2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Ličartovce dňa: 01.12.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIČARTOVCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č.02/2014
Obec Ličartovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami §24,§25,§32,§33,§34,§46,§47,§48,§54,§55,§56, §78,§79 a § 103 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
Úvodné ustanovenie
1.)Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach 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 zák. č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2015 tieto miestne dane a
miestny poplatok :
a) daň za užívanie verejného priestranstva
b) daň za psa
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie automaty
e) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ďalej len „ poplatok“
Miestne dane
§2
Miestna daň za užívanie verejného priestranstva
1.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
2. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a/ stavebný materiál, drevo a pod.:
do 10 dní .......... 0,10 € , do 30 dní .......... 0,17 € , do 90 dní .......... 0,33 € , nad 90 dní ......... 1,66 €
b/ umiestnenie predajného zariadenia:
potravinárske výr., zelenina ................................ 0,66 €
bižutéria,............................................................... 1,66 €
cirkus, lunapark a iné atrakcie.............................. 0,33 €
c/ parkovanie vozidla na parkovisku nestráženom súvislé státie motorového vozidla, odstavenie vraku, vozidlá, resp. iného
zariadenia /stavebné a poľn. stroje/ 0,66 €
d/ stanovanie, umiestnenie obyt. prívesu....................... 0,17 €
e/ predaj z pojazdných predajní za 1 hod. ........................ 2,- €
3.Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstvá.
4.Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva.
§3
Miestna daň za psa
1.Základom dane je počet psov
2.Sadzba dane je 5 € za každého jedného psa
3.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§4
Daň za predajné automaty
1.Základom dane je počet predajných automatov.
2.Sadzba dane je 66,40 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
3.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich
prevádzkovania.
4.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti .
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na
Obecný úrad v Ličartovciach. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje –
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
§5
Miestna daň za nevýherné hracie prístroje
1.Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov
2. Sadzba dane je 664,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
3.Daňová povinnosť vzniká dňom umiestnenia nevýherného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v obci.
4. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti .
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na

Obecný úrad v Ličartovciach. Písomné oznámenia pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
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Miestny poplatok
§6
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Správca dane určuje sadzby poplatku nasledovne:
a) Sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,0192 EUR za 1 osobu a kalendárny deň pre:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikanie
b) Sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,0548 EUR za 1 osobu a kalendárny deň pre:
• fyzická osoba, ktorá má v obci prechodný pobyt
• fyzická osoba, ktoré je oprávnená užívať alebo užíva pozemnú stavbu / vlastník nehnuteľnosti bez pobytu/
Správca dane určuje výšku koeficientu na 0,033 € .
2.Poplatok sa určuje ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má poplatník v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov
3.Poplatok sa určuje na obdobie bežného roka..Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre
vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní, kedy tieto skutočnosti nastali.
4. Obec poplatok za komunálny odpad zníži resp. odpustí :
a) za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v určenom období zdržiava / zdržiaval mimo
územia obce alebo v zahraničí z dôvodu výkonu zamestnania, štúdia ,prechodného pobytu, alebo že neužíva nehnuteľnosť
viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukázať nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za kom. odpad a
musia byť aktuálne: ( nie staršie ako 6 mesiacov)
- pracovná zmluva, pracovné povolenie , potvrdenie o pobyte na území iného štátu, potvrdenie zamestnávateľa – agentúry a
pod.
- potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní študentskom domove –ubytovni/ internáte/
- potvrdenie o pobyte od obce resp. mesta, v ktorom sa zdržiava spolu potvrdením o zaplatení poplatku za kom. odpad

Spoločné a záverečné ustanovenia
§7
Spoločné ustanovenia
1.Správcu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Ličartovce prostredníctvom starostu obce a povereného
zamestnanca obce.
2. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad môže daňovník zaplatiť: v hotovosti do pokladne Obecného úradu ,
poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet OcÚ č. 0459149001/5600
§8
Záverečné ustanovenia
1.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2014 č.2/2013.
2.Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sa uznieslo dňa 27.11.2014
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

.........................................
Viliam Jurko
starosta obce
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