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Obecné zastupiteľstvo v Kojšove na

základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Kojšov toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2015
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Kojšov
s platnosťou od 1. 1. 2015

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné

stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území Obce

Kojšov.
(2) Obec Kojšov 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.

(3) Obec Kojšov na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 odst. 2 písm.a, b, e, f, je
kalendárny rok.

I. č a s ť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
Čl. 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov
Čl. 3
Základ dane

(1) . Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu:
- orná pôda, chmeľnice, ovocné sady
je hodnota pozemkov bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy za 1 m2, t.j. 0,0667 EUR

pre katastrálne územie Kojšov, uvedených

v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

- trvalé trávne porasty
je hodnota pozemkov bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy za 1 m2, t.j. 0,0172 EUR pre katastrálne územie Kojšov, uvedených v prílohe
č.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

(2) Základom dane z pozemkov pre:
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje
hodnotu za 1 m2 na 0,0667 EUR .

(3) Základom dane z pozemkov za 1 m2 pre pozemky druhu:
- záhrady

1,32

EUR

- zastavané plochy a nádvoria

1,32

EUR

- ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

1,32

EUR

13,27

EUR

- stavebné pozemky

je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1

m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na celom
území obce.
Čl. 4
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

1,25 %

zo základu dane,

b/ trvalé trávne porasty

1,25 %

zo základu dane,

c/ záhrady

0,30 % zo základu dane

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

2,50 %

zo základu dane,

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

0,50 % zo základu dane,

f/ zastavané plochy a nádvoria

0,30 %

zo základu dane

g/ stavebné pozemky

0,30 %

zo základu dane

h/ ostatné plochy

0,30 %

zo základu dane

II. časť
Daň zo stavieb

Čl. 5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovná:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,050 EUR/m2
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

0,550 EUR/m2

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,996 EUR/m2

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,199 EUR/m2
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,162 EUR/m2
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
2,490 EUR/m2
g/ ostatné stavby
0,199 EUR/m2

(2) Sadzba dane podľa článku 5 písm. a/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných
stavbách zvyšuje o 0,017 EUR za každé ďalšie

podlažie okrem prvého nadzemného

podlažia.
(3) Sadzba dane podľa článku 5 písm. c/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných
stavbách zvyšuje o 0,166 EUR za každé ďalšie

podlažie okrem prvého nadzemného

podlažia.
(4) Sadzba dane podľa článku 5 písm. f/ tohto ustanovenia sa pri stavbách vo
vlastníctve subjektov, ktorých sídlo podnikania je vedené v obci Kojšov znižuje o 70 %.

III. časť
Daň z bytov
Čl. 6
Sadzba dane

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,050 EUR
plochy bytu a nebytového priestoru.

za každý aj začatý m2 zastavanej

IV. časť
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Čl. 7
(1) V obci Kojšov sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov u týchto stavieb:
a/ zníženie o 50% u stavieb na bývanie vo vlastníctve osôb nad 70 rokov, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie.
(2) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Podľa § 21 ods.2, ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu
vyrubená daň je splatná v dvoch splátkach:
- 50% do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
- 50% do 30. novembra bežného roka.
(4) Oslobodenie v zmysle § 17 zák č. 582/2004 Z.z.
a/ Obec Kojšov oslobodzuje od dane z pozemkov:
-

pozemky na ktorých je cintorín

-

pozemky verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, štadióna TJ,
kostol

b/ Obec Kojšov oslobodzuje od dane zo stavieb, stavby slúžiace ŠVP, MŠ, stavby
ktoré nie sú založené a zriadené na podnikanie (kostol, fara, budova TJ)
c/ Obec Kojšov oslobodzuje od platenia dane z nehnuteľnosti Gréckokatolícku cirkev
farnosť sv. ap. Petra a Pavla v Kojšove

d/ Obec Kojšov oslobodzuje od platenia dane z nehnuteľnosti Pravoslávnu cirkev
v Kojšove.

V. časť
Daň za psa
Čl. 8
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 6,639 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Táto sadzba dane
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti ( kúpa, darovanie, osvojenie a pod. ) a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia ( úhyn,
eutanázia, predaj, darovanie, odcudzenie a pod. ), daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
(4) Daňovník na obecnom úrade vyplní evidenčnú kartu, v ktorej sa uvádzajú
potrebné informácie o vlastníkovi alebo držiteľovi psa a o samotnom zvierati. Po
vyplnení evidenčnej karty bude psovi pridelená zdarma evidenčná známka .
(5) Vznik aj zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný správcovi dane oznámiť
písomne. Oznámenie musí obsahovať dátum a dôvod zániku daňovej povinnosti a ako bolo
naložené o ostatkami uhynutého zvieraťa.
(6) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce Kojšov, číslo účtu 26521592/0200 vedený vo
VÚB a.s. v Gelnici.
(7) Oslobodení od platenia dane za psa sú:
a/ osoba staršia ako 70 rokov samostatne žijúca
b/ držitelia Janského plakety

VI. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl. 9
Predmet dane za užívanie verejného priestranstva

(1)Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú :
- všetky miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce
- všetky vybudované chodníky, prípadne aj inak upravené plochy pre pešiu
chôdzu obyvateľov na celom území obce, ktoré sú vo vlastníctve obce,
- priestor trhového miesta pri kultúrnom dome,
- všetky tu neuvádzané pozemky vedené na liste vlastníctva obce.
(2) Za osobitné užívanie verejného priestranstva sa považuje:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia
c/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
d/ umiestnenie skládky komunálneho odpadu, sutiny, kameňov, zeminy,
piesku, dreva, stavebného materiálu a pod.
e/ trvalé parkovanie motorových vozidiel na vyhradenom priestore

Čl. 10
Sadzba dane

(1) Sadzba poplatku je :
a/ ambulantný predaj v stánkoch

6,638 EUR/deň

b/ ambulantný predaj na stoloch

0,332 EUR/m2

c/ postavenie oplotenia a lešenia stavby

0,165 EUR/mesiac

d/ umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

9,958 EUR/deň

e/umiestnenie skládky sutiny, kameňa a zeminy, dreva

3,319 EUR/mesiac

f/ umiestnenie sklápacej garáže

3,319 EUR/mesiac

g/ trvalé parkovanie motorových vozidiel na vyhradenom priestore

3,319 EUR/mesiac

* nevzťahuje sa na stavebné povolenie

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a/ v hotovosti priamo do pokladne obce
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce Kojšov, číslo účtu 26521592/0200 vedený vo
VÚB a.s..

Čl. 11
Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného
užívania verejného priestranstva v lehote 1 dňa pred začatím užívania verejného
priestranstva, najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive
uvedeného

v prílohe č.3 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti

oznamovacej povinnosti. Po skončení užívania verejného priestranstva je povinný oznámiť
Obecnému úradu v Kojšove skončenie užívania a verejné priestranstvo je poplatník povinný
uviesť do pôvodného stavu.
(2)

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

platobného výmeru.

Čl. 12
Oslobodenie a zníženie dane

1) Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa neplatí :
a/ za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia súhlasu Obecného úradu,
b/ ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 5 hodín od jej založenia a verejné
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

VII. časť
Daň za ubytovanie
Čl. 13
Sadzba dane

(1) Sadzba dane je 0,331 EUR na osobu a prenocovanie.

Čl. 14
Evidencia na účely dane

(1) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v knihe ubytovaných. Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti..
(2) O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad
s predpísanými náležitosťami.
Čl. 15
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť daňovú povinnosť správcovi dane do
20. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá
je predmetom dane.
(2) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to do
10.dňa po uplynutí štvrťroka.
(3) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ bezhotovostným prevodom na účet Obce Kojšov, číslo účtu 26521592/0200 vedený vo
VÚB a.s. Gelnica.

VIII. časť
Daň za predajné automaty
Čl. 16
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 33,194 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Čl. 17
Oznamovacia povinnosť k dani za predajné automaty

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na
predpísanom tlačive uvedeného v prílohe
(3) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti priamo do pokladne obce
b/ bezhotovostným prevodom na účet Obce Kojšov, číslo účtu 26521592/0200 vedený vo
VÚB a.s. Gelnica.
(4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu
b/ deň začatia prevádzkovania predajného automatu
c/ deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
d/ druh, typ a názov predajného automatu
e/ obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru
f/ obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov

g/ miesto umiestnenia predajného automatu
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad
v lehote stanovenej vo výzve.

IX. časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. 18
Sadzba dane

(1) Sadzba dane je 50 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Čl. 19
Oznamovacia povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje

(1) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č.6
tohto nariadenia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Kojšove. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, deň začatia a ukončenia prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja.

(4) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti priamo do pokladne obce,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce Kojšov, číslo účtu 26521592/0200 vedený vo
VÚB a.s. Gelnica.

X. č a s ť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Čl. 20
Poplatník poplatku

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 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.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstevný
zber/.

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
nedošlo

k určeniu

zástupcu alebo správcu, obec

určí spomedzi vlastníkov

alebo

spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v
odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

Čl. 21
Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je
a/ 0,0411 EUR/deň pre fyzické osoby, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa §
77 ods.2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať
b/ 0,0411 EUR/deň za rodinné domy slúžiace na rekreačné účely /víkendové domy/
c/ 0,033 EUR za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre
poplatníkov, pre ktorých je v Obci Kojšov zavedený množstvový zber.
d/ poplatok pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov, sa vypočíta ako súčin sadzby,
ukazovateľa produkcie (UP) a stanoveného koeficientu.
- obchodné jednotky:
Potraviny Kojšov 308:

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

Potraviny Kojšov 3:

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

Mäsiareň Kojšov 307:

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

- pohostinstvá:
Hostinec Kojšov 308:

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

Hostinec Kojšov 307:

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

- pošta:
Pošta Kojšov 3

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x

koef. 1,0

- výrobné podniky:
Stolárstvo Imrich Pavúk

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

Eurookná Mackovjak

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

- Urbárska spoločnosť

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

- Mestské lesy Košice

sadzba 0,110 EUR/deň x UP (počet zamest.) x koef. 1,0

(2)Obec určuje poplatok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.Z. (t.j. FO)
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm.
b) zákona č. 582/2004 Z.z. (t.j. právnická osoba) a písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z.
(t.j. podnikateľ).

(3)Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom
vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátno-zamestnaneckom
pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju
činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať,
nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do
počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré

majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len priemerný počet
zamestnancov) a,
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby, do
tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie
komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
3. priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom „1“ ak ide
o poplatníka, u ktorého sa do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
v určenom období nezapočítava priemerný počet podľa prvého ani druhého bodu.

(4)Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta
podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt vynásobený
koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako
1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b)
(5)Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
nehnuteľnosti ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní
ohlasovanie povinnosti o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej
povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).

(6) Obec pridelí poplatníkovi na základe žiadosti do bezplatného prenájmu zbernú
KUKA nádobu na obdobie 10 rokov. Po uplynutí obdobia 10 rokov má poplatník nárok
na bezplatné pridelenie novej KUKA nádoby. Nová KUKA nádoba bude poplatníkovi
poskytnutá po predložení starej KUKA nádoby.

(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje; ak súčasne

požaduje zníženie alebo

odpustenie poplatku podľa § 83 zákona

o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(8) Poplatník je oprávnený podať

obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho

povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Vyrubený poplatok je splatný do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(10) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a/ k § 83 ods. 1 písm. a/ zákona o miestnych daniach a poplatku – potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí
b/ k § 83 ods.1 písm.c/ zákona o miestnych daniach a poplatku – z dôvodu:

- choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo v liečebnom ústave, potvrdenie obvodného
lekára.

c/ čestné prehlásenie, že sa v danom období dlhodobo zdržiaval v zahraničí.

(11) Poplatok sa znižuje:
a/ o 50% u osôb nad 70 rokov
b/ o 50% u držiteľov Jánskeho plakety

(12) Od poplatkov sú oslobodení:
a/ drobní podnikatelia, ktorí majú sídlo firmy v rodinnom dome v mieste bydliska
b/ osoby s trvalým pobytom v obci Kojšov a prechodným pobytom v inej obci či meste,
ktorí sa preukážu dokladom o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu

(13) Od poplatku podľa čl.21 ods.1 bod b) tohto VZN sú oslobodení občania,
s trvalým pobytov v obci Kojšov, ktorým ako vlastníkom neobývaných rodinných domov
slúžiacich na rekreačné účely vzniká povinnosť platby dane za neobývané rodinné domy
slúžiace na rekreačné účely /víkendové domy/ podľa tohto článku.

(14) O sporných prípadoch, ktoré nerieši toto VZN rozhoduje obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením.

XI. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 22
Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Kojšov
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov Obce Kojšov.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce.

Čl. 23
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 582/2004 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Kojšov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Kojšove dňa 04. 12. 2014 uznesením č. 11/2014.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Kojšov č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Kojšove.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2015.

V Kojšove, dňa 04. 12. 2014

Ing. Anton Bašniar
starosta obce

