Vyvesené:

15.12.2015

Zvesené:

Obec Šarišské Dravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5, 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, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona NR SR č .
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 1 / 2015
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA
ÚZEMÍ O b c e Š a r i š s k é D r a v c e
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č.. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo 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 zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 miestne dane
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ ČASŤ
§1
Základné ustanovenie
Toto VZN upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Š a r i š s k é D r a v c e ,
ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Šarišské Dravce zaviedla tieto miestne dane :
a) daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
2. Obec Šarišské Dravce ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z PO Z E M K O V
§3

1. Správca dane ustanovuje na území obce Šarišské Dravce hodnotu pozemku, ktorou sa pri
2
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m za:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške
0,1557 eura/m2
b) trvalý trávny porast vo výške
0,0285 eura/m2
c) záhrady vo výške
1,8588 eur/m2
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške
1,8588 eur/m2
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške
0,0564 eura/m2
f) rybníky s chovom rýb vo výške
1,8588 eura/m2
g) stavebné pozemky vo výške
18,5885 eur/m2

§4
Sadzba dane
1. Správca dane pre všetky pozemky na území obce Šarišské Dravce
dane z pozemkov vo výške :
a. ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b. trvalé trávne porasty
b. záhrady
c. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e. rybníky s chovom rýb
f. stavebné pozemky
g. ostatné plochy okrem stavebných

určuje ročnú sadzbu
0,35 %
0,56 %
0,28 %
0,28 %
0,35 %
0,56 %
0,28 %
0,35 %

DA Ň Z O S TAV I E B
§5
Sadzba dane
1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Šarišské Dravce, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb,určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:

a/ 0,051 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu b/ 0,051 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

c/ 0,109 eura za chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu d/ 0,205 eura za samostatne stojace garáže
e/ 0,31875 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f/ 0,95875 eura za stavby na ostatné pdnikanie a na zárobkovú činnosť , skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g/ 0,19125 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie pre všetky druhy stavieb
0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok
za podlažie podľa odseku 2 pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej ploch časti
stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche.
4. Daň zo stavieb sa vypočíta podľa § 12 a zákona o miestnych daniach.
5. Daň z pozemkov a zo stavieb v priemyselnej zóne sa zvyšuje o 50 %.

DAŇ Z

BYTOV
§6
Sadzba dane

1.Ročná sadzba dane z bytov na území obce Šarišské Dravce je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru v dome:
a/ 0,051 eura za byty
b/ 0,051 eura za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
b/ močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany
vodných zdrojov I. A II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. A II. stupňa a zdrojov
prírodných minerálnych vôd stolových I. aII.stupňa
c/ časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických
základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod
elektrickej energie a vykurovacích plynov
d/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
e/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby /
prvej prebierky /

f/pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II.a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem
rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s
kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a
zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa , na genofondové plochy,
brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s
pôdoochranou,ekologickou alebo krajinotvornou funkciou
g/pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a. stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam , zariadeniam na
pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na
účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie , knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové
zariadenia.
3.Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodené:
a. pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných
štátom,
ktoré slúžia na vzdelávanie, vedecko-výskumné účely, alebo na vykonávanie náboženských
obradov
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
a. 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb, držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb , ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie
Daňovník si uplatní nárok na zníženie od dane alebo oslobodenie od dane poskytnuté správcom dane podľa
§17 ods. 2 a 4 zákona v priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie , na ktoré mu prvýkrát
vzniká nárok na zníženie od dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. januára. Inak nárok na
príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§8
Predmet a základ dane

1. Základom dane je počet psov.
2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiaciov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
3. Písomné oznámenie sa doručuje na Obecný úrad v Šarišských Dravciach a musí obsahovať
najmä označenie vlastníka resp. držiteľa psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu,
označenie psa, jeho vek, spôsob a datum nadobudnutia, stanovište plsa uvedením adresy
vlastníka, druhy veterinárnych očkovaní. Spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej
povinnosti je osobne resp. písomným ohlášením na Obecný úrad Šarišské Dravce.
§9
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 3,31 eur za jedného psa a kalendárny rok. Za každého ďalšieho chovaného
psa je sadzba 6,63 €.

DAŇ ZA U Ž Í VAN I E V E R E J N É H O PR I E S T RAN S TVA
§ 10
Základ dane
1.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce,
najmä hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke
ochranného pásma komunikácie, námestie a námestíčka, chodníky, nábrežia potokov, parky, zeleň, účelové
plochy na športovanie, okolie organizácií, bytových a rodinných domov, priestranstvá občianskej
vybavenosti, parkoviská a pod.
3.Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu a iných atrakcií, umiestnenie skládky a pod.
Daňovník- fyzická alebo právnická osoba je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
§ 11
Sadzba dane

Za užívanie verejného priestranstva je stanovená sadzba nasledovne:
a) Za užívanie verejného priestranstva za účelom rozkopávky nasledovne:
Pre fyzickú osobu (zavedenie inžinierskych sietí)
- Za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 m2
16,59 €
- Za každý ďalší m2 výkopu
0,18 €
- Za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia
štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka
3,31 €

Pre právnické osoby a organizácie (chodníka) do 10 m2
-

Za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 m2
33,19 €
Za každý ďalší m2 výkopu
3,31 €
Za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia
štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka
16,59 €

b) Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (predajné stánky) sa určuje za každý
c)

aj začatý m2 a každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva pri:
obecných akciách a akciách, na ktorých sa obec podieľa
pri celoročnom umiestnení stánku

1,32 €
0,08 €

daň za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu sa určuje vo výške 0,03 € pre fyzickú osobu
a 0,16 € pre právnickú osobu za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň užívania verejného
priestranstva

d) daň za užívanie verejného priestranstva – predaj z auta 4€/ 1 hod
e)

daň za umiestnenie áut, materiálov a zariadení počas realizácie investičných akcií v obci pre
právnickú osobu za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva vo
výške 1 €/ m2

§ 12
Vyrubenie dane a platenie dane
Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti . Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v
rozhodnutí.

DAŇ ZA U BYT O VAN I E
§ 13
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,19 eura na osobu a prenocovanie.

§ 15
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných osobách, ktorá musí
obsahovať minimálne nasledovné údaje o daňovníkovi:
a) meno a priezvisko daňovníka, rok narodenia, miesto trvalého pobytu daňovníka
b) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka
Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu
ubytovaného. Ukončenie ubytovania je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe ubytovaných.
Platiteľ dane je povinný zaslať štvrťročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb
do 10 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
§ 16
Oslobodenie od dane
Daň za ubytovanie neplatí:
- Vlastník objektu, jeho manželka, manžel, príbuzní v priamom rade, súrodenec a manželka týchto
osôb a ich deti.
-

Zariadenia poskytujúce služby prechodného ubytovania vo vlastníctve obce
§ 17
Splatnosť dane

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 18
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov. Predmetom dane sú predajné automaty a prístroje, ktoré
vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prísupných verejnosti.
§ 19
Sadzba dane
Sadzba dane je 99,58 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok .

§ 20 Predpísaná evidencia

Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: A/ obchodný
názov firmy,
B/ adresa sídla firmy a prevádzky,
C/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania D/ poradové číslo predajného automatu.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 21
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje
sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje
nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie
prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické pristroje, elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok:
-

16,59 €/rok za elektronické prístroje a počítačové hry

-

33,19 €/ rok za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry
§ 23
Predpísaná evidencia

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
A/ obchodný názov firmy,
B/ adresa sídla firmy a prevádzky,
C/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania D/
poradové číslo nevýherného hracieho prístroja
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 24
Spoločné ustanovenia
Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným symbolom, ktorý je uvedený v
rozhodnutí. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy 3,- eurá nebude vyrubovať ani vyberať pre
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

PIATA ČASŤ
§ 25
POPLATOK
Základné ustanovenia
(1)
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce,
okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
(2)
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 trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom územní obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako podnikanie,
c)
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
§ 26
Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku sa určuje nasledovne:
a) pre poplatníka podľa § 25 ods. 2a)
0,0329 € na osobu/ kalendárny deň (12,- € za osobu/kalendárny rok) pri užívaní jednej smetnej
nádoby
b) pre poplatníka podľa § 25 ods b) a c)
0,1781 €/deň ( 65,- € za KUKA nádobu s objemom 110 l/ kalendárny rok)
c) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
0,150 € za kilogram týchto odpadov

§ 27
Vyrubenie poplatku a splatnosť

(a) Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Pre účely tohto VZN sa
zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(b) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(c) Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 28
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu
poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Klokočove.
§ 29
Zníženie a odpustenie poplatku
(1)
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil oznamovaciu povinnosť.
(2)
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce poplatníkovi, ktorý má v obci Šarišské Dravce trvalý pobyt. Poplatok sa zníži
o 75 %.
(3)
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
a)
Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
b)
Pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o
tom, že sa poplatník dlhodobo zdržiava v ich meste (obci) s potvrdením o zaplatení vyrubeného poplatku
v mieste kde sa zdržiava a býva.
c)
Doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí.
d)
Potvrdenie nápravno-východného zariadenia o výkone väzby alebo trestu.
e)
Potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou.
f)
Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
(4)
V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
(5)
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 30
Vrátenie preplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v
priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti.
§ 31
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

Poplatková povinnosť vzniká:
dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
dňom, kedy začala užívať nehnuteľnosť na území obce,
dňom, ktorým nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území obce.
Poplatková povinnosť zaniká:
dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľov (odsťahovanie,
úmrtie)
(b)
dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť
3) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a
zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30
dní odo dňa, keď tieto nastali.
(1)
(a)
(b)
(c)
(2)
(a)

ŠIESTA ČASŤ
§ 32
Záverečné ustanovenia
Ruší sa VZN č. 3/2012 prijaté uznesením zo dňa 29.11.2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2.
Počas vyvesenia návrhu VZN neboli podané pripomienky.
3.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
084/2015 zo dňa 14.12.2015 a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia.
4.
Účinnosť nadobúda 1. 1. 2016.
1.

Ing. Jozef Bujňák
starosta obce

SADZOBNÍK CIEN
Obce Šarišské Dravce
Príloha č. 1 VZN č. 1/2015 zo dňa 14.12.2015
Návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách

1. Vysielanie v obecnom rozhlase
a) za jeden oznam

zákl. sadzby
3,00 €

Platené oznamy v obecnom rozhlase sa budú vysielať v pracovných dňoch v čase od
8.00 do 15,30 hodiny. Poplatok sa platí pred uverejnením oznamu do pokladne OcÚ
Šarišské Dravce Poplatok za vysielanie oznamu v dňoch pracovného pokoja
a voľna sa zvyšuje o 50 %.
2. Prenájom nehnuteľných vecí (pozemky a nebytové priestory)
A.
POZEMKY
a) využívanie na záhradku
0,05 €/ m2
b) ostatné pozemky
0,10 €/m2
c) pozemky, na ktorých sú postavené mobilné garáže
0,15 €/m2
d) na podnikateľské účely
osobitnou
zmluvou
Nájomca si prizná skutočnú plochu užívania jednotlivého druhu pozemku, kontrolu
správnosti zrealizuje komisia zložená z poslancov OcZ. Poplatok je jednorázový
a uhradí sa vždy do 30.6. kalendárneho roka na obecnom úrade. Ak v priebehu roka
dôjde k zmene nájomcu alebo výmery užívanej plochy nájomca je povinný túto
skutočnosť oznámiť na OcÚ do 7 dní od uskutočnenej zmeny.
B. NEBYTOVÉ PRIESTORY – STAVBY
Stavby vo vlastníctve obce budú prenajímané osobitnou zmluvou.
3. Prenájom hnuteľných vecí
a) stoly
b) stoličky
c) zariadenie kuchynky
4. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

0,35 €/ks
0,20 €/ks
0,10 €/ks

A. Kultúrny dom a budova obecného úradu
a) na usporiadanie pohrebných posedení – kar
spotreba elektrickej energie
spotreba plynu
* paušál za vodné, stočné
Prenájom kuchyne
Prenájom riadu
b) na usporiadanie plesov, svadieb,
- usporiadanie plesu občanmi obce
- usporiadanie plesu cudzí
- svadba občania obce
- svadba cudzí
- prenájom kuchyne občania obce
- prenájom kuchyne cudzí
paušál za vodné, stočné
spotreba elektrickej energie
spotreba plynu
Prenájom riadu
c) ostatné akcie – krstiny, životné jubileá, prijímanie
promočné posedenia, stretávka spolužiakov
- trvalo bývajúci občania
- ostatní občania
* paušál za vodné, stočné
spotreba elektrickej energie
spotreba plynu
Prenájom kuchyne
Prenájom riadu

20,00 €
0,30 €/kW
0,70 € /m3
2,80 €/m3
10,00 €
0,05€/osoba

60,- €
75,- €
45,- €
60,- €
10,- €
20,- €
2,80 €/m3 vody
0,30 €/kWh
0,70 € /m3
0,05€/osoba

20,00 €
30,00 €
2,80 €/m3 vody
0,30 €/kWh
0,70 € /m3
10,00 €
0,05€/osoba

d) usporiadanie rôznych spoloč. a kult. Vystúpení, tanečných zábav
12,00 € / hodinu
e) stretávka svadobčanov pred svadbou, po svadbe
* paušál za vodné, stočné
spotreba elektrickej energie
spotreba plynu
Prenájom kuchyne
Prenájom riadu
f) predajné akcie a prezentačné akcie
veľká sála
malá sála

20,00 €
2,80 €
0,30 €/kWh
0,70 € /m3
10,00 €
0,05€/osoba

50.- €/deň
25.- €/deň

Pri týchto sadzbách každý nájomca je povinný upratať priestory a riad
(poumývanie použitého riadu, upratanie a poutieranie stolov, umytie podlahy
používaných priestorov). Ak nájomca nechce použité priestory poumývať (ostatné
úkony musí zrealizovať), poplatok sa zvyšuje u všetkých položiek o
20,00
€
Poplatok za energie a za plyn bude prepočítavaný podľa aktuálnych cien pre
právnické osoby.
5. Kopírovacie služby
A4 – jednostranne
A4 – obojstranne
A3 – jednostranne
A3 – obojstranne

0,15 €/ks
0,20 €/ ks
0,25 €/ks
0,30 €/ks

6. Dom nádeje
a) prepožičanie obradnej miestnosti na pohrebné obrady
b) za použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
7. Avia valník
poplatok za každý ubehnutý kilometer
Občania obce
ostatní
8. Ford Transit
Poplatok za každý ubehnutý kilometer:
Občania obce
Ostatní
Športovci reprezentujúci obec

12,00 €
7,00 €

:
0,80 €
1,00 €

0,35 €
0,45 €
0,15 €

10. prenájom kontajera – Avia
Vývoz jedného kontajnera

10,- €

