Obec Kostolná-Záriečie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
pre územie obce Kostolná-Záriečie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 59/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie Obce Kostolná-Záriečie

č. 58/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 58/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa mení nasledovne:

1. Článok 22 ods. 1 sa mení nasledovne:
1. Sadzbu poplatku správca dane ustanovuje na kalendárny rok nasledovne:

a) Fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce :
0,068 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l nádoba) t. j. 24,82 EUR za 1 osobu a rok.
b) Fyzická osoba, ktorá nie je prihlásená na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale vlastní na
území obce
trvale neobývanú nehnuteľnosť ( rodinné domy, chaty, chalupy, záhradné a rekreačné domčeky
a pod.):
0,068 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l nádoba) t. j. 24,82 EUR za 1 osobu a rok.

2. Článok 28 ods. 1 sa mení nasledovne:
1. Správca poplatku ustanovuje, že na základe dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatok
zníži:
a) o 50%, t. j. sadzba je určená na 0,034 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l nádoba), ak
poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie.
Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je potvrdenie o návšteve
školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
b) Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne
poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo
študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom
informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.
c) o 50 %, t.j. sadzba je určená na 0,034 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l
nádoba), ak poplatník pracuje mimo trvalého bydliska. Dokladom preukazujúcim dôvod
poskytnutia poplatkovej úľavy je pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste
pracoviska, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania, príp. potvrdenie o úhrade
poplatku v mieste ubytovania
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3. V článku 31 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie:
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kostolná-Záriečie č. 59/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č. 58/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo Obecné zastupiteľstvo v KostolnejZáriečí dňa 14.12.2021 uznesením č. 134/2021 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.

Návrh VZN č. 59/2021 :
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 29.11.2021
Dátum uplatnenia pripomienky do : 10.12.2021
VZN č. 59/2021 :
Schválené na rokovaní OZ dňa : 14.12.2021
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 15.12.2021
Zvesené dňa: 31.12.2021
VZN č. 58/2021 účinné dňa: 01.01.2022
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Príloha č. 1
Obecné zastupiteľstvo dňa 14.12.20215 schválilo uznesením č. ..............prílohu č. 1 k VZN č. 58/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hodnota

Pozemky

Ročná sadzba dane

pozemku
v €/m2
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady

v %

0,5560
0,40

trvalé trávnaté porasty

0,0361

b) záhrady

1,32

0,50

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky
využívané vodné plochy

1,32

0,70

0,13
(ak nie je
hodnota určená
ZP)

0,65

e) stavebné pozemky
f) pozemky, na ktorých sa nachádza
transf.stanica alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb

13,27

0,40

13,27

0,65

Stavby

v €/m2

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,125

d) samostatne stojace garáže

0,45

e) stavby hromadných garáži

0,45

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,45

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

1,350

0,15

0,45

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

h) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie

1,350

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,45

- pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie okrem

0,125

prvého nadzemného

Byty a nebytové priestory

v €/ m2

1. byty a nebytové priestory

0,125

2. nebytové priestory na podnikanie

1,350

Daň za psa

v €/rok

V obci

5,00

Oslobodenie: držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S

0,00

Strana 3 M

Daň za užívanie verejných priestranstiev

2,00 €/m2/deň

Daň za ubytovanie na osobu a prenocovanie

0,35 €/osoba/noc

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Vývoz domového odpadu 1 x za 14 dní – občania

0,068 €/ 1 osoba/ 1 deň

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby – poplatok 110 l

0,02288 € za liter x počet vývozov

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby – poplatok 120 l

0,0210 € za liter x počet vývozov

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby – poplatok 1100 l
Neobývané RD (1 x 110 l nádoba - RD, chata, chalupa, záhr.

0,02098 € za liter x počet vývozov
0,068 €/ 1 osoba/1 deň

a rekr. domček)
Zníženie:

€/osoba/deň

- študenti s pobytom v mieste školy

0,034 € / 1 osoba/ 1 deň

- pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska
a s pobytom v mieste pracoviska
Oslobodenie:

0,034 € / 1 osoba/ 1 deň

- študenti a pracujúci v zahraničí
- občan, ktorý preukáže, že zaplatil poplatok za KO v mieste TP

0,-

alebo PP
Drobný stavebný odpad

0,06 EUR / 1 kg
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Príloha č. 2
Obec Kostolná-Záriečie
913 04 Kostolná-Záriečie 148
V Kostolnej-Záriečí, ..............................

Žiadosť o odpustenie alebo úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Dolupodpísaný/á..................................................... bytom Kostolná-Záriečie č. .................. týmto
žiadam pre poplatníka ................................................................ (syn, dcéra, manžel/ka):
1. Odpustenie miestneho poplatku:
a) za obdobie, v ktorom poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí (dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne
potvrdenia: potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, o pobyte na území iného štátu, príp. čestné vyhlásenie osôb, ktoré bývajú
dlhodobo v zahraničí)*
b) fyzická osoba, ktorý preukáže, že zaplatil poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého alebo
prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu o zaplatení
poplatku)*
c) poplatník umiestnený v ústave na výkon trestu odňatia slobody*
2. Úľavu z miestneho poplatku z týchto dôvodov:
a) študenti s prechodným pobytom v mieste školy (potvrdenie ubytovacieho zariadenia,
alebo preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia (napr. prechodný pobyt v mieste
školy, v prípade ubytovania na priváte aj potvrdenie o návšteve školy)*
c) pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska a s prechodným pobytom v mieste
pracoviska (pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste pracoviska,
potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania, príp. potvrdenie o úhrade
poplatku v mieste ubytovania)*
K žiadosti prikladám hodnoverné doklady.
V zmysle § 7 zákona č. 426/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím
so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel
vyhotovenia rozhodnutia. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Obci Kostolná-Záriečie.

...............................................
podpis
*hodiace sa zakrúžkujte

Strana 5 M

