
     Obec Drienica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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   pre územie obce Drienica toto 

    

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   OBCE  DRIENICA 

č. 4/2011 

o miestnych daniach na kalendárny rok 2012 

 

Čl. I 

Ú V O D N É      U S T A N O V E N I A 

                                                                         § 1 

 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje  podmienky  určovania        

    a vyberania miestnych daní na území obce Drienica v zdaňovacom období kalendárneho    

    roku 2011. 

2/ Obec Drienica na svojom území ukladá 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. 

 

                                                                      Čl. II 

M I E S T N E   D A N E 

§ 2 

Daň z nehnuteľností 

 

 

DAŇ  Z  POZEMKOV 

1/ Základ dane 

a/  Správca dane ustanovuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa 

platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije pre výpočet 

základu dane    z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníkov s chovom 

rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch hodnota pozemku za 1 m2 vo 

výške 0,19 €. 

Takto určená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 

znaleckým posudkom.   

      b/ Obec Drienica pre výpočet základu dane z pozemkov patrí pre určenie hodnoty  

      pozemkov  v € za m² podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. medzi obce do 1000  

      obyvateľov.         
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2/ Sadzba dane 

Správca dane  určuje pre všetky pozemky na území obce Drienica ročnú sadzbu dane  

      z pozemkov vo výške:  

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady              0,33 %  

b/ trvalé trávne porasty                                                 0,90 %  

c/ záhrady                                                                     0,46 %    

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy      0,33 %  

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  

   využívané vodné plochy                                            0,33 %  

f/ zastavané plochy a nádvoria                                     0,46 %  

g/ stavebné pozemky                                                    0,30 %  

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov           0,45 %  

          DAŇ  ZO  STAVIEB 

          3/ Sadzba dane 

    Správca dane na území obce Drienica určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj     

    začatý m² zastavenej plochy stavby vo výške: 

a/  0,058 €  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú   

                   stavbu, 

b/  0,038 €  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

                   hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  

                   produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c/  0,830 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

                   rekreáciu, 

d/  0,153 €  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby        

                   určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e/  0,691 €  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  

                   stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

                   administratívu, 

f/  0,691 €  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

                   a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g/ 0,058 €  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.  

            Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb, ktoré sú 

predmetom dane príplatok za  podlažie vo výške 0,05  €  za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia. 

            DAŇ  Z  BYTOV  

            4/ Sadzba dane  

            Správca dane na území obce Drienica určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj 

začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške  0,14 € za byty a nebytové 

priestory. 

           5/ Platenie dane z nehnuteľností 

      Správca dane s účinnosťou od 1. januára 2011 pre:  

fyzické osoby, ktorých daňová povinnosť je vo výške viac ako 3,00 €,  

právnické osoby , ktorých daňová povinnosť je vo výške viac ako 16,00 €, 

určuje platenie dane z nehnuteľností v troch rovnakých splátkach, a to:   

1.  splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 

2.  splátka 31. júla kalendárneho roka 

3.  splátka 31. októbra kalendárneho roka   
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§ 3 

Daň za psa 

    1.  Správca dane určuje sadzbu  dane za  jedného psa a kalendárny rok  6,70 € 

    2.  Daňovník doručí písomné oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani za  

   psa osobne alebo poštou.  

   Pri vzniku daňovej povinnosti daňovník uvedie tieto údaje: 

         - fyzická osoba meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého, príp. aj prechodného  

            pobytu, právnická osoba obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ   

         - dátum nadobudnutia psa, plemeno, dátum narodenia psa, pohlavie, farba, zvláštne  

            poznávacie znamenie, miesto alebo adresa, kde sa pes trvale zdržiava alebo  

            je chovaný, na aký účel sa pes drží    

         Pri zániku daňovej povinnosti daňovník uvedie tieto údaje: 

         - dátum zániku daňovej povinnosti a spôsob zániku daňovej povinnosti napr. predaj,  

            darovanie, uhynutie, utratenie psa       

     3. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích   

   obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára   

   príslušného roka 

     4. Spôsob vyberanie dane za psa: a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu  

                                                        b/ poštovým peňažným poukazom  

                                                        c/ prevodom z účtu 

       

§ 4 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

1. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 0,35 €  

    za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 

2. Verejným priestranstvom na účely tejto dane sú verejnosti prístupné pozemky vo     

    vlastníctve obce. 

    Miesta, ktoré sú verejným priestranstvom v obci Drienica: 

    a/ krajnice popri hlavnej ceste a popri   všetkých  vedľajších (miestnych) cestách,  

    b/ upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce, 

    c/ priestor pri obecnom úrade, kultúrnom dome a priestor medzi školou, škôlkou  

        a kostolom 

    d/ aleja a oddychový priestor okolo miestneho potoka Šomka na dolnom konci obce 

3. Osobitné užívania verejného priestranstva v obci Drienica sú: 

    a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 

    b/ umiestnenie stavebného zariadenia 

    c/ umiestnenie predajného zariadenia 

    d/ umiestnenie stavebného materiálu 

    e/ trvalé parkovanie vozidla   

4. Daňovník je povinný písomne oznámiť začatie osobitného užívania verejného priestranstva  

    v obci deň pred začatím užívania a uviesť tieto údaje: 

    - fyzická osoba meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a právnická osoba obchodné  

    meno a sídlo, IČO, DIČ  

    - o aký druh osobitného užívania verejného priestranstva ide 

    - doba osobitného užívania verejného priestranstva     

    Daňovník je povinný po skončení osobitného užívania verejné priestranstvo uviesť do  

    pôvodného stavu do 5 dní odo dňa skončenia. 
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    5. Spôsob vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva:   

        a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu   

        b/ poštovým peňažným poukazom  

        c/ prevodom z účtu  

 

                                                                        § 5 

Daň za ubytovanie 

 

     1. Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,35 € na osobu   

         a prenocovanie. 

2. Prevádzkovateľ zariadenia na účely dane za ubytovanie vedie evidenciu ubytovaných 

         fyzických osôb v "Knihe ubytovaných". 

3. Spôsob vyberania dane za ubytovanie prevádzkovateľom zariadenia: 

    a/ v hotovosti do pokladnice na základe príjmového pokladničného dokladu v deň     

nástupu daňovníka do ubytovacieho zariadenia  

         b/ vystavením faktúry   

     4. Platiteľ dane je povinný podať obci priznanie k dani za ubytovanie do 15 dní po  

         ukončení štvrťroka kalendárneho roka osobne alebo poštou. Platiteľ dane je povinný  

         podať obci aj negatívne priznanie k dani za ubytovanie. 

         Tlačivo priznania doručí platiteľovi obec. 

         Náležitosti priznania k dani za ubytovanie: 

         - fyzická osoba meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, právnická osoba obchodné  

             meno a sídlo, IČO, DIČ,  

         - objekt,  v ktorom sa daňovník odplatne prechodne ubytuje 

         - telefonický a e-mailový kontakt platiteľa dane za ubytovanie 

         - počet všetkých prechodne ubytovaných 

         - počet ubytovaných, ktorí sú platiaci 

         - počet prenocovaní ubytovaných, ktorí sú platiaci 

     5. Spôsoby platenia dane za ubytovanie na základe vydaného platobného výmeru 

         a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu  

         b/ poštovým peňažným poukazom   

         c/ prevodom z účtu 

     6. Správca dane ustanovuje oslobodenie od platenia dane za ubytovanie pre tieto osoby:  

          a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ŤZP, osoba ťažko zdravotne   

              postihnutá so sprievodcom, osoba poberajúca invalidný dôchodok, 

          b/ vlastník ubytovacieho zariadenia, jeho manželka /manžel/, príbuzný v priamom rade,         

              súrodenec a jeho manžel /manželka/ a ich detí, 

          c/ prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, jeho manželka /manžel/, príbuzný v    

              priamom rade,  súrodenec a jeho manžel /manželka/ a ich detí. 

          d/ osoby, ktorých ubytovanie objednáva správca dane Obec Drienica   
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§ 6 

Daň za predajné automaty 

     1. Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty vo výške  16,60 € 

         za jeden  predajný automat a kalendárny rok. 

     2. Spôsob vyberania dane: 

         a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu 

         b/ peňažným poštovým poukazom  

         c/ prevodom z účtu 

     3. Daňovník doručí obci písomné oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti osobne  

         alebo poštou. 

         Písomné oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti obsahuje tieto údaje: 

         - identifikačné údaje daňovníka, výrobné číslo automatu, miesto prevádzkovania, dátum 

                                                                   § 7 

                                          Daň za nevýherné hracie prístroje 

     1. Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje vo výške  33,20 €  za  

         jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

     2. Spôsob vyberania dane: 

         a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu 

         b/ peňažným poštovým poukazom  

         c/ prevodom z účtu 

     3. Daňovník doručí obci písomné oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti osobne  

         alebo poštou.  

         Písomné oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti obsahuje tieto údaje: 

         - identifikačné údaje daňovníka, výrobné číslo automatu, miesto prevádzkovania, dátum 

           vzniku alebo zániku. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

§ 8 

  1. Bankové spojenie správcu dane Obce Drienica k plateniu miestnych daní : 

VÚB, a.s. Sabinov, číslo účtu 22120572/0200.  

            2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Drienica o miestnych 

daniach sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie Obce Drienica č. 2/2010   o miestnych 

daniach  na kalendárny rok 2011 zo dňa 19.11.2010. 

           3. Obecné zastupiteľstvo Obce Drienica sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení 

Obce Drienica o miestnych daniach  na kalendárny rok 2012 uznieslo dňa 9.12.2011                          

uznesením č. 94.       

    

Účinnosť 

§ 9 

           1.VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Drienica dňa 15.12.2011.                                           

           2.VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012. 

  

 

 

                         

                                                                                                  Ing. Igor Birčák 

                                                                                                    starosta obce 
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