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Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 19.11.2012
Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: uznesením
číslo 133/12/2012
VZN vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 06.12.2012
VZN nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2013
Obec Rudník v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDNÍK
č. 2/2012
O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU
Čl. 1
Základné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania daní a miestneho
poplatku na území Obce Rudník na kalendárny rok.
2 ) Obec Rudník ukladá od 1. januára 2013 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje
3) Obec ukladá od 1. januára 2013 na svojom území miestny poplatok

DAŇ Z POZEMKOV
Čl.2
Hodnota pôdy
Druh pozemku
orná pôda

trvalé trávnaté porasty
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

Hodnota pozemku v Eur/m²
0,1424
0,0341
1,32
13,27
0,1700
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Čl. 3
Sadzba dane
1) Správca dane pre všetky pozemky na území Obce Rudník určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov
vo výške :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,50%
b) záhrady
0,50%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,50%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
2,50%
e) stavebné pozemky
0,50%
2) Ročná sadzba dane z pozemkov v obci Rudník, určená súborom nasledovných pozemkov v k.ú.
Rudník: parc.č. 714/15, parc.č. 714/17 je
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria

2,5 %
2,5 %

DAŇ

ZO

STAVIEB

Čl. 4
Sadzba dane
1) Správca dane pre všetky stavby na území Obce Rudník, ktoré sú predmetom dane zo stavieb
určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:
a) 0,040 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 0,040 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
c) 0,125 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,170 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby užívané
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,600 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatnými podmienkami a zárobkovou činnosťou
g) 0,125 € za ostatné stavby
2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. (na dve desatinné
miesta)
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DAŇ Z

BYTOV

Čl. 5
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov na území Obce Rudník je 0,130 € za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru.

Čl. 6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov okrem pozemkov uvedených v § 17 ods. 1
zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných priestorov a športovísk
2) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby, alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie.

Čl. 7
Vyrubovanie dane
1) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
Čl. 8
Platenie dane
1) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia .
DAŇ ZA PSA
Čl. 9
1) Správca dane určuje výšku dane 6,000 € za 1 psa.
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Čl. 10
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) 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.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
Čl. 13
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje obec vo výške 0,300 € za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 14
1) Základom dane je počet predajných automatov
2) Výška dane je 66,388 € za jeden predajný automat a kalendárny rok
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 15
1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov
2) Výška dane je 66,388 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

POPLATOK
Čl. 16
(1) Sadzba poplatku je
a) 0,049 € na l kalendárny deň za 1 osobu s trvalým pobytom na kalendárny rok
b) 0,049 € na 1 kalendárny deň za 1 právnickú alebo fyzickú osobu , ktorá je vlastníkom
nehnuteľnosti v obci na kalendárny rok
c) 0,049 € na 1 kalendárny deň za každého zamestnanca PO alebo FO na kalendárny rok
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(2) Zníženie poplatku
a) o jeho pomernú časť u osôb, ktoré obci preukážu hodnoverným dokladom (potvrdenie
zamestnávateľa, spolu s dokladom o prechodnom pobyte, vyrubení poplatku v danej
obci, pracovná zmluva s miestom výkonu práce mimo územia obce spolu s dokladom
o prechodnom pobyte a dokladom o vyrubení poplatku v danej obci, potvrdenie
o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, doklad o dennom štúdiu na VŠ a SŠ
mimo územia obce spolu s dokladom o prechodnom pobyte v inej obci, doklad
o študijnom pobyte v zahraničí, potvrdenie o ubytovaní a dĺžke jeho trvania,
potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení poplatku v danej obci, potvrdenie
o výkone trestu alebo výkone väzby), že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiavajú na území obce.
Za hodnoverný doklad sa považuje:
- potvrdenie zamestnávateľa, spolu s dokladom
o prechodnom pobyte, vyrubení poplatku v danej obci
- pracovná zmluva s miestom výkonu práce mimo
územia obce spolu s dokladom o prechodnom pobyte
a dokladom o vyrubení poplatku v danej obci
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych
služieb
- doklad o dennom štúdiu na VŠ a SŠ mimo územia
obce spolu s dokladom o prechodnom pobyte v inej
obci,
- doklad o študijnom pobyte v zahraničí,
- potvrdenie o ubytovaní a dĺžke jeho trvania,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení
poplatku v danej obci
- potvrdenie o výkone trestu alebo výkone väzby,
b) o 50% u držiteľov preukazu ZŤP
Čl. 17
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady číslo 2/2011.
Čl. 18
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2013
Vladimír KIŠDUČÁK
starosta obce

Zverejnené na pripomienkovanie
(podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.)

