VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 3
OBCE HORNÁ PORUBA O PODMIENKACH VYBERANIA
MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Porube na základe zákona 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších zmien a predpisov vydáva pre obec Horná Poruba toto
VŠEOBECNE ZÁVAZŃÉ NARIADENIE OBCE
o podmienkach vyberania miestnych daní a poplatkov.

§1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN obce upravuje podmienky určenia a vyberania miestnych daní a poplatkov v k.ú.
Horná Poruba, druh daní a poplatkov, ohlasovaciu povinnosť, úľavy a oslobodenia od daní a
poplatkov, spôsob a formu zaplatenia dane a poplatku a všetky ďalšie nevyhnutné náležitosti
vyberania daní a poplatkov.
§2
Správca daní a poplatkov
Správu daní a poplatkov v k.ú. Horná Poruba vykonáva Obecný úrad Horná Poruba.
Čl.1
Daň za psa
§3
Predmet dane a základ dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Základ dane je počet psov
§4
Sadzba dane
Sadzba dane je 5,0 € za jedného psa a za druhého a každého ďalšieho psa je
5,0 € .
§5
Oslobodenie od dane
Oslobodení od dane sú

- nevidomí vlastníci psov,
- občania na samote v osade U Smrčkov a U Martišov
Skutočnosť, že ide o oslobodenie od tejto dane musí preukázať žiadateľ.
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Čl.II
MIESTNE POPLATKY
§6
Poplatok za použitie malej sály ( suterén) Domu kultúry
Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá si tieto priestory prenajala.
Sadzba poplatku je nasledovná:
a) použitie priestorov pri karoch
15.0 € + energia
b) použitie priestorov pri oslavách, krstinách,
svadbách
30.0 € + energia
c) použitie priestorov pre disko-zábavu
35.0 € + energia
d) poškodenie alebo strata inventáru
náhrada v nákup.cene
e) použitie priestorov na prezentáciu a predaj
5,0 €+ energia

§7
Poplatok za použitie sály Kultúrneho domu

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

použitie priestorov kultúrneho domu pre tanečnú zábavu, plesy, disco (veľká sála)
v letných mesiacoch ( 1.5. – 30.9.vrátane )
170.0 €
v zimných mesiacoch (1.10.- 30.4. vrátane)
70.0 + spotreba elekt. energie
použitie priestorov kultúrneho domu pre predajné akcie 80.0 € + spotreba elekt. energie
použitie priestorov kultúrneho domu pre šport.akcie
5,00 € /hodina
použitie priestorov kultúrneho domu pre deti a škol.mládež
bezplatne
použitie priestorov kultúrneho domu na rodinné oslavy, svadby, krstiny
( neziskové rodinné akcie)
70.0 € + elekt. energia
použitie priestorov kultúrneho domu na kar
35.0 € + elekt. energia
použitie priestorov kultúrneho domu na koncert
20,0 €/hodina ( v zimných mesiacoch
+ elektrická energia )
poškodenie alebo strata inventáru
náhrada v nákup.cene

i) použitie priestorov kuchyne v KD ( min. 1 hl. jedlo )
j) použitie priestorov kuchyne v KD (káva, párky... )

35.0 €/deň
20.0 €/ deň

k) použitie KD pre - FO mimo trvalého pobytu v obci
1,5 násobok poplatkov
- PO
2 násobok poplatkov
l) použitie KD na stužkovú slávnosť
150,00 € + elektr. energia
m) použitie obrusov pri akcii :
veľký
1,00 €
malý
0,80 €

§8
Poplatok za fotokópie dokladov a písomností
Tento poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za vyhotovenie fotokópie dokladov
a písomností:
Sadzba poplatku je
0,10 € / formát A4
0,20 € / formát A3
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§9
Cintorínsky poplatok
Tento poplatok platí občan našej obce a príbuzní zomrelého a pochovaného na našom cintoríne
nasledovne:
Poplatok za jedno hrobové miesto na dobu 10 rokov
10.0 €
Dvojhrob
15.0 €
Pohrebné poplatky ( za vykopanie hrobu)
100.0 €
Za služby v DS
10,0 €

§ 10
Poplatok za použitie verejného rozhlasu

Tento poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za oznam v miestnom rozhlase.
5,00 € za jeden oznam spojený s predajom
3,50 € za vyhlásenie relácie
poplatok zvýšený o 50% za vyhlásenie v mimopracovných hodinách – pre predajné akcie
Od poplatku sú oslobodení občania pri smútočnom oznámení. Ďalej oznamy FK Vápeč, DHZ
a politických strán a hnutí.
Sadzba poplatku je

§11
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba , ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len
nehnuteľnosť)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie.
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2.

Sadzba poplatku je 0,10 € za osobu a kalendárny deň
a) V zmysle § 82 pre fyzické osoby ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt sa
sadzba poplatku znižuje o 46 % , najviac však za 5 členov jednej rodiny za jeden
kalendárny rok,
b) pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale je oprávnená
užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
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a pozemku ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len
nehnuteľnosť) sa sadzba poplatku znižuje o 63 %.

3. Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti resp. do 31.12.2010.
4. Splatnosť poplatku
Platby sa môžu prevádzať formou štvrťročných, polročných platieb avšak poslednú platbu
musí poplatník zaplatiť do 31.10.2010 a to v hotovosti na obecnom úrade v Hornej Porube.
5. Hodnota koeficientu
Pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov stanovuje obec Horná Poruba
hodnotu 1.
6. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže potvrdením
zamestnávateľa alebo ubytovateľa, resp. fotokópiou pracovnej zmluvy, alebo čestným
prehlásením, že sa v určenom období sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

§ 12
Popolatok za povolenie prekopania miestnej komunikácie
Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá požiadala o povolenie prekopania miestnej
komunikácie.
Poplatok za povolenie prekopania miestnej komunikácie

35,0 € /m2

Poplatok je splatný pri podaní žiadosti o povolenie prekopania miestnej komunikácie.
Sankcie :
Za prekopanie miestnej komunikácie bez povolenia obec vyrúbi sankciu vo výške dvojnásobku
poplatku.

§ 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ nie je v tomto VZN inak, riadi sa zákonom č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
2. Pokiaľ nebudú poplatky zaplatené včas, alebo v správnej výške môže obec zvýšiť poplatok o
50 %. Poplatky možno vymáhať exekučne.

4

3. Povinnosťou poplatníka je plniť si ohlasovaciu povinnosť pri vzniku a zániku poplatkovej
povinnosti a poplatky platiť v stanovenom termíne.
4. Na tomto VZN obce Horná Poruba sa uznieslo OZ dňa 12.12.2014.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015

V Hornej Porube 12.12.2014
Ing. Milan Staňo
starosta obce
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