Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2018
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka č. 3/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Obec Ostrá Lúka podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. Č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších
predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka č. 1/2018, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka č. 3/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka č. 3/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení
takto:
PRVÁ ČASŤ

Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Obec týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje :
1.
2.
3.
4.
5.

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje

a ukladá podmienky vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
ŠTVRTÁ ČASŤ

Čl. 9
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom na účely tohoto VZN je :

-

a) miestne cestné komunikácie v celej ich dl‘žke a šírke, na parcelách KN“C“
– 217, 193/2,189,172,186,83,450/6
b) vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie
obyvateľov na celom území obce, na parcelách KN“C“ – 186,83
c) verejné priestranstvá na území obce a to :
parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, na parcelách KN“E“
601/111, KN“C“189
priestranstvo pri kultúrnom dome, na parcelách KN“C“ – 1,2,3,8,10,12,
vydláždené prípadne aj inak upravené plochy, na parcelách KN“C“ - 13

to všetko v prípade, že vyššie uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve obce.

Čl. 10
Sadzba dane
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú určené za každý aj začatý
m2 a za každý aj začatý deň.
a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb
0,16 eur/m2/deň
b) za umiestnenie stavebného zariadenia
0,02 eur/m2/deň
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu
0,16 eur/m2/deň
d) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií
0,10 eur/m2/deň
e) za umiestnenie skládky
0,20 eur/m2/deň
f) za umiestnenie prenosnej garáže
33,19 eur/rok
g) za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera
0,02 eur/m2/deň
h) za krátkodobé využitie verejného priestranstva (napr. postavenie
lešenia pri oprave a rekonštrukcii stavieb na chodníku, uloženie
rôznych predmetov a zariadení na verejnom
priestranstve a pod.)
0,02 eur/m2/deň
i) za trvalé parkovanie, súvislé státie na tom istom mieste
0,02 eur/m2/deň
SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY

Čl. 17
Sadzba poplatku a určené obdobie
Sadzba poplatku obce Ostrá Lúka ustanovuje paušálny poplatok pre :
a. Fyzickú osobu, ktorá má v obci Ostrá Lúka trvalý alebo prechodný pobyt
0,0466 eur/za osobu a deň
b. Fyzickú osobu, ktorá je na území obce Ostrá Lúka oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť 0,0466 eur za deň

c. Fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať
nehnuteľnosť na území obce Ostrá Lúka na účel podnikania alebo na iný účel
ako na podnikanie je poplatok súčinom sadzby 0,0466 eur/za osobu a deň
a priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci rok, vynásobený
koeficientom 1.
d. Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín je 0,060 eur

Čl. 18
Oznamovacia a evidenčná povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a. uviesť meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje) a prípade určeného
zástupcu podľa ! 77 ods. 7 zák. Č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov aj identifikačné údaje za ostatných príslušníkov domácnosti a ak
je poplatníkom osoba podľa ust. § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) cit.
zákona, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,
sídlo alebo miesto podnikania a IČO.
b. uviesť údaje, rozhodujúce na určenie poplatku
c. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ust.§ 82 zák. Č.
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo oslobodenie poplatku
2. Zmeny skutočností, rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť
obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
3. Občania môžu drobný stavebný odpad vyviezť na svoje náklady na skládku –
Marius Pedersen a.s. – Lieskovská cesta, Zvolen v dňoch pondelok až piatok
alebo pristaviť kontajner, kde náklady spojené s prepravou drobného
stavebného odpadu bude hradiť občan.

Účinnosť
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Ostrej Lúke dňa 8.2.2018 uznesením č.2/2018. VZN vyvesené od 9.2.2018,
a nadobúda účinnosť dňom 23.2.2018.

Mgr. Juraj J e l o k
starosta obce

