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Obec Ličartovce podľa § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov - Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach uznesením č. 92/12/2020
prijatým na svojom rokovaní dňa 11.12.2020 v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY na území obce Ličartovce
č. 002/12/2020/VZN
Obec Ličartovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7, § 8, § 12 a v zmysle
zákona č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
(1)
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa ustanovujú miestne
dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2)
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je kalendárny rok.
(3)
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce a nariadenie
upravuje podmienky ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Ličartovce.
(4)
V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, Obecné zastupiteľstvo obce Ličartovce
rozhodlo,
že v nadväznosti na § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
schvaľuje
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s účinnosťou od 01. januára 2021 tieto miestne dane a miestny poplatok :
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie automaty
f) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
DRUHÁ ČASŤ
MIESTNE DANE
§2
Miestna daň za psa
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Sadzba dane je 10 eur za každého jedného psa.
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
§3
Miestna daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
(2) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane v eurách za každý,
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) stavebný materiál, drevo a pod.:
• do 10 dní .......... 0,10 eur,
• do 30 dní .......... 0,17 eur,
• do 90 dní .......... 0,33 eur,
• nad 90 dní ......... 1,66 eur.
b) umiestnenie predajného zariadenia:
• potravinárske výrobky, zelenina ................................ 0,66 eur
• bižutéria, iný druh tovarov ......................................... 1,66 eur
• cirkus, lunapark a iné atrakcie .................................... 0,33 eur
c) parkovanie vozidla na nestráženom parkovisku , súvislé státie motorového vozidla
na verejnom priestranstve, resp. iného zariadenia (stavebné, manipulačné,
poľnohospodárske stroje) .................................................... 0,66 eur
d) stanovanie, umiestnenie obytného prívesu .................... 0,17 eur
e) predaj z pojazdných predajní za 1 hod. .......................... 2,00 eur
(3) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
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(4) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva.
§4
Daň za ubytovanie
(1)
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
(2)
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3)
Základom dane je počet prenocovaní.
(4)
Sadzba dane na celom území obce je 0,50 eur (slovom: päťdesiat/100 eur) na osobu
a prenocovanie.
(5)
Správcom dane je obec Ličartovce, ako miestne príslušná obec, na ktorej území
sa zariadenie nachádza.
(6)
Vyrubenie dane zabezpečuje správca dane, obec Ličartovce a platiteľom dane
je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(7)
Oslobodenie od dane za ubytovanie:
a) pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
b) pre fyzickú osobu do 18 rokov veku,
c) študenti do 26 rokov veku života.

§5
Miestna daň za predajné automaty
(1) Základom dane je počet predajných automatov.
(2) Sadzba dane je 66,40 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Ličartovciach.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
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§6
Miestna daň za nevýherné hracie automaty
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov
(2) Sadzba dane je 664,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(3) Daňová povinnosť vzniká dňom umiestnenia nevýherného hracieho prístroja v priestoroch
prístupných verejnosti v obci.
(4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti . Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Ličartovciach.
Písomné oznámenia pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri
zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.

TRETIA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§7
Sadzba poplatku
(1)

Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 písm. a):
 vo výške 0,0466 eur za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje ročnú sadzbu 17,00 eur
za jednu osobu a kalendárny rok.

 vo výške 0,0780 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
(2)
Náklady na zakúpenie zbernej nádoby pre občana na zmesový komunálny odpad znáša
občan priamo kúpou zbernej nádoby v cene podľa aktuálnej na trhu v €/kus. Obec uhrádza 50
% z výšky nákladov na nádobu.
(3)
Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je 1 (slovom:
jeden).
§8
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Poplatník je
povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik
poplatkovej povinnosti najneskôr do 30 dní, kedy tieto skutočnosti vznikli.
(2) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) 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.
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(4) Ak poplatníkov v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ustanovenia § 8 ods. (1) a (3)

§9
Vrátenie a odpustenie poplatku
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Obec poplatok za komunálny odpad odpustí :
 za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom obci preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce (zdržiaval sa
mimo územia obce alebo v zahraničí z dôvodu výkonu zamestnania, štúdia,
prechodného pobytu, alebo že neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 dní)
Občan, ktorý si žiada uplatniť odpustenie v zmysle § 8 ods (1) musí obci predložiť
žiadosť s odôvodnením odpustenia poplatku.
Doklady pre odpustenie poplatku za komunálny odpad musia byť aktuálne, nie staršie
ako 6 mesiacov.
Pre odpustenie poplatku budú akceptované tieto doklady:
 pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie o pobyte na území iného štátu,
 potvrdenie zamestnávateľa – agentúry a pod.,
 potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní študentskom domove –
ubytovni (internáte),
 potvrdenie o pobyte od obce resp. mesta, v ktorom sa zdržiava spolu s potvrdením
o zaplatení poplatku za komunálny odpad.
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.
Pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti poplatníkovi budú akceptované tieto
doklady:
 pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie o pobyte na území iného štátu,
 potvrdenie zamestnávateľa – agentúry a pod.,
 potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní študentskom domove –
ubytovni (internáte),
 potvrdenie o pobyte od obce resp. mesta, v ktorom sa zdržiava spolu s potvrdením
o zaplatení poplatku za komunálny odpad.
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ŠTVRTÁ ČAST
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1) Správcu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Ličartovce
prostredníctvom povereného zamestnanca obce.
(2)

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad môže daňovník zaplatiť:
a)
v hotovosti do pokladne Obecného úradu,
b)
poštovou poukážkou,
c)
bezhotovostným prevodom na účet Obce Ličartovce: PRIMA BANKA a.s.,
číslo účtu: 0459149001/5600, IBAN SK38 5600 0000 0004 5914 9001.

(3) Poplatok za drobný stavebný odpad môže daňovník uhradiť v hotovosti pri odovzdaní
drobného stavebného odpadu na Obecnom úrade Ličartovce.

§ 11
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1)Na tomto nariadení č. 002/12/2020/VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach
dňa ..................... uznesením č. ..................
(2) Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť VZN č. 21/2019 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Ličartovce, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 84/12/2019 zo dňa
11.12.2019 a VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY č. 01/2015 schválené
obecným zastupiteľstvom uznesením č. 14/2015 zo dňa 16.11.2015.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Ličartovciach.
§ 12
Účinnosť
(1) Toto nariadenie č. 002/12/2020/VZN nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2021.

V Ličartovciach dňa ..................................

Starostka obce: Ing. Mária Ščepitová
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