Obec Iňa podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
Č. 1/2013
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE IŇA PLATNÉ PRE ROK 2013
Čl. 1

Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Ini podľa § 11 ods. 4 písm. d ) a e ) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že 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
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ VZN“ ) upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné
stavebné odpady na území obce Iňa.
3. Obec Iňa na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a ) daň z nehnuteľností,
b ) daň za psa,
c ) daň za užívanie verejného priestranstva,
d ) daň za jadrové zariadenie.
4. Obec Iňa na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ( ďalej len „ poplatok ")
5. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v Čl. 1 ods.3 písm. a), b), c), d),
a poplatku uvedeného v Č. 1 ods. 4 tohto VZN je kalendárny rok.
Čl. 2

Daň z pozemkov
1. Základ dane
Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov je
hodnota pozemku bez porastov 0,4623 €/m² vynásobená výmerou pozemkov v m².

Základom dane z pozemkov u trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez
porastov 0,1072 €/m² vynásobená výmerou pozemkov v m².
Hodnota pozemkov za každý i začatý m² pozemku je:
a) 1,3277 €/m2 za záhrady,
b) 1,3277 €/m2 za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
c) 13,2775 €/m2 za stavebné pozemky.
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku tohto VZN vynásobená výmerou v m ².
2. Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %
b) záhrady 0,60 %
c ) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %
d ) ostatné plochy 0,60 %
e ) stavebné pozemky 0,60 %
zo základu dane
Čl. 3

Daň zo stavieb
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovná
a) 0,0663 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,079 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,116 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,165 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,199 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 0,663, € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,248 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
Pri viacpodlažných stavbách správca určuje príplatok za podlažie v sume 0,03 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Čl. 4

Daň z bytov
Správca dane na území celej obce Iňa určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý
m2 zastavanej podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru:
a ) 0,0663 € za byty
b ) 0,331 € za nebytové priestory

Čl. 5

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Podľa miestnych podmienok v obci Iňa sa od dane z pozemkov oslobodzujú:
a ) pozemky na ktorých sú cintoríny

Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Čl. 6

Daň za psa
1.

Ročná sadzba dane za jedného psa je 4,80 €.

Čl. 7

Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom Obce Iňa sa v tomto všeobecne záväznom nariadení
rozumie:
 hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a
šírke od priekopy po priekopu.
 vybudovaný chodník, prípadne upravená plocha pre chodcov na celom území obce,
 všetky verejnosti prístupné pozemky v Obci Iňa okrem pozemkov vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb (s výnimkou pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce)
alebo pozemky, ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia - najmä zelené plochy
medzi chodníkmi a komunikáciami, vydláždené prípadne aj inak upravené plochy pre
obyvateľov a podobne.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, napríklad stôl, motorové
vozidlo, plachta, atď.
b) umiestnenie stavby alebo predajného zariadenia, napr. lešenie, oplotenie, atď.
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, prípadne iných atrakcií v rozsahu oplotenia
a vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení
d) umiestnenie skládky - napr. skládka sutiny alebo kameňov, skládka zeminy, atď.

Sadzba dane
1. Sadzba dane je 0,05 €, za každý aj neúplný m² užívaného verejného priestranstva a
každý začatý kalendárny deň, daň sa nevzťahuje na občanov, ktorí majú platné
stavebné povolenie.

2. 2,50 € pri prechodnom umiestnení predajného zariadenia v deň jeho umiestnenia na
parkovisku pred obecným úradom.

Čl. 8

Daň za jadrové zariadenia
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením a to 5679537 m2.
2. Obec Iňa sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach v pásme
nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru.
Sadzba dane je ......................................................0,0013 eura za m2.

ČL. 9

Poplatok
1. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca
určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa
obec, ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
2. Sadzba poplatku za:
 osobu a kalendárny deň, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt je 0,033 €
 osobu a kalendárny deň, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v obci je 0,033 €
3. Ohlasovaciu povinnosť je povinný vykonať každý poplatník t. j. fyzická osoba občan, právnická osoba, podnikateľ do jedného mesiaca:
- odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
- odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
- odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už
ohlásených údajov.
4. Poplatok sa platí prevodom na účet alebo do pokladne Obce Iňa.
5. Oslobodenie od poplatku je možné poskytnúť za osoby trvalo prihlásene k pobytu
v Ini, ktoré sú prechodne prihlásené a bývajúce v inej obci, ktorej platia poplatok
za odpady. Túto skutočnosť je poplatník povinný preukázať potvrdením z miesta
prechodného pobytu o zaplatení poplatku a potvrdením o prechodnom pobyte.

6. Úľavu na poplatku je možné poskytnúť za osoby, ktoré sa nezdržiavajú na území
obce ak:
- predložia príslušné potvrdenie (vojenská služba, väzba, výkon trestu, pobyt v ústave a
pod.), v pomernej výške,
- Ak poplatník požaduje zníženie poplatku je povinný predložiť tieto doklady:
· potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní na území iného štátu alebo inej obce, v ktorej
má aj prechodný pobyt.
· pracovné povolenie na území iného štátu,
· potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí,
· potvrdenie o návšteve školy – štúdiu a potvrdenie o ubytovaní,
· potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
· potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo v detskom
domove.
7. Obec poplatok zníži na 0,0066 € za osobu a kalendárny deň za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce.
8. Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný
doložiť jeho preklad .
Čl. 10

Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a zák. č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ini
uznesením 9/3-2013 zo dňa 15.03.2013
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Iňa č.1/2012 platné od 1.1.2013
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31.3.2013.

V Ini, dňa 28.2.2013

Jozef Rosipal
starosta obce

Vyvesené: 28.02.2013
Zvesené: 31.03.2013

