DODATOK č. 2
K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 3/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Obec Kunerad v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva pre územie obce Kunerad tento

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady

Na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kunerade v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) a e)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti
na zákon, ktorým sú definované základné ustanovenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 2
§3
Daň z pozemkov
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov
nasledovne:

Druh pozemku
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé tráv.
porasty
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
Stavebné pozemky
Pozemky podľa § 3 ods. 1 VZN na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok

Ročná
sadzba
dane v %
1,25

Zmena
ročnej
sadzby dane

0,55
0,55
1,80

0,65
0,65
1,90

0,21
1,00

0,31

§4
Daň zo stavieb
1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb nasledovne:
Druh stavby

Sadzba v
€/m2
0,090

0,100

0,090

0,100

0,517

0,527

Samostatne stojace garáže

0,218

0,228

Stavby hromadných garáží

0,218

0,228

Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,218

0,228

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a so zárobkovou činnosťou
Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) ods. 1

0,810

0,820

0,810

0,820

0,104

0,114

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
Stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
poľnohospodárskej produkcie vrátane na vlastnú administratívu
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

Článok 3
§6
Daň za psa
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný:
a) Bezodkladne po nadobudnutí, najneskôr do 30 dní prihlásiť do „Evidencie psov
Obecného úradu v Kunerade“, a to bez ohľadu na jeho vek.
b) Podať priznanie k dani za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti t.j. dovŕšením
šiestich mesiacov veku psa.
c) Daňovník je povinný bezodkladne hlásiť správcovi dane v písomnej podobe
akékoľvek zmeny daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho
predaji.
d) Sadzba dane je vo výške 10 eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

e) Daň sa platí jednorazovo za celý rok.
f) Obec Kunerad vyrubí poplatok platobným výmerom.

Článok 6
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
§9
Sadzba poplatku

1. Obec Kunerad ustanovuje sadzbu poplatku:
a) Vo výške 0,0577 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov,
b) Vo výške 0,0560 eura za osobu a kalendárny deň
c) Vo výške 0,0577 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
2. Hodnota koeficientu je 1.

§12
Zníženie a odpustenie poplatku

1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
každoročne splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku
a predloží podklady, ktoré obec určila vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Podklady na preukázanie nároku na
zníženie alebo odpustenie poplatku, ktoré je potrebné preukázať v každom zdaňovacom
období (každoročne):
a) Hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatok za poplatníka bol
zaplatený na území inej obce alebo že poplatník sa nezdržiava alebo nebude
zdržiavať v zdaňovacom období viac ako 90 dní na území obce, ako je:
1. Potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie študentského domova alebo potvrdenie
o ubytovaní študenta,
2. Potvrdenie o pobyte na území inej obce v SR alebo potvrdenie o pobyte na území
iného štátu, potvrdenie o zaplatení poplatku na území inej obce bez poskytnutých
úľav, potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry alebo pracovné povolenie alebo
pracovná zmluva, zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva, potvrdenie o výkone trestu
odňatia slobody, potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnych služieb.
3. K podkladom podľa ods. 2 je poplatník povinný doložiť prehlásenie o počte dní
v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo sa

nezdržiaval na území obce, pokiaľ to nevyplýva už z predložených podkladov.
V prípade, že podklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
predložiť aj preklad do slovenského jazyka.
4. Žiadosť o odpustenie poplatku za KO za bežný rok môže poplatník podať písomne
na Obecnom úrade v Kunerade, Hlavná ulica 60/37, 01313 Kunerad, v lehote
najneskôr do 28.02. bežného roka.
Článok 7
§ 15 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2017 bol zverejnený na pripomienkovanie občanom
4.11.2019.
2. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2017 bol schválený na zasadnutí OZ obce Kunerad dňa
4.11.2019, uznesením č. 11/162/2019.
3. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2017 bol schválený na zasadnutí OZ obce Kunerad dňa 13.12.2019,
uznesením č. 14/175/2019.
4. Dodatok č. 2 k VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Všetky ostatné náležitosti VZN č. 3/2017 zostávajú nezmenené.

V Kunerade, dňa 13.12.2019

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

