DODATOK č. 1
K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 3/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku
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. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku
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:
Ročná
Zmena ročnej
sadzba dane sadzby dane
v%
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé tráv.
1,25
porasty
Záhrady
0,55
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,55
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
1,70
1,80
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
Stavebné pozemky
0,21
Pozemky podľa § 3 ods. 1 VZN na ktorých sa nachádza
1,00
transformačná stanica alebo predajný stánok
Druh pozemku

Článok 6
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§9
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) vo výške 0,0348 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov,
b) vo výške 0,0415 eura za osobu a kalendárny deň
c) vo výške 0,0348 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§ 10
Určenie poplatku
1. Správca dane určí poplatok za množstvový zber pre právnickú osobu a podnikateľa
a fyzickú osobu chatovej oblasti, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na rekreačné účely alebo na individuálnu
rekreáciu ako súčin frekvencie odvozov, sadzby (0,0348 eura) a objemu zbernej nádoby
110 l alebo 120 l alebo 1100 l, ktorú poplatník užíva so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2. Správca dane určí poplatok na zdaňovacie obdobie, ako súčin sadzby poplatku (0,0415 eura)
a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2
písm. a) zákona v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
Článok 7
§ 15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 bol zverejnený na pripomienkovanie občanom
19.11.2018
2. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 bol schválený na zasadnutí OZ obce Kunerad dňa
12.11.2018, uznesením č. 53/242/2018
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 bol schválený na zasadnutí OZ obce Kunerad dňa 7.12.2018,
uznesením č. 54/243/2018.
4. Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
5. Všetky ostatné náležitosti VZN č. 3/2017 zostávajú nezmenené.

V Kunerade, 10.12.2018

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

