Obec Radimov v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Radimov
č. 4/2019
o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
Radimov
Čl. 1
1. V súlade s § 6 odst. 3 písm. d zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vydáva Obecné zastupiteľstvo v Radimove nariadenie
o miestnych poplatkoch vypracované v zmysle zákona č.544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch a zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. V obci Radimov sa budú vyberať tieto miestne poplatky:
a.) daň za užívanie verejného priestranstva
b.) daň za psa
c.) cintorínsky poplatok
d.) poplatok za nevýherné hracie prístroje
e.) poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov

Čl. 2

Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií, umiestnenie skládky odpadu, trvalé parkovanie vozidla a pod.
2. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely
a verejnoprospešné účely.
3. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona je najmä cesta, preluky, chodník,
miestna komunikácia, parky a všetky ostatné pozemky vo vlastníctve obce
nachádzajúce sa v intraviláne obce.
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4. Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely
uvedené v odseku 1.
5. Sadzba dane a polatkov jednorázovo:
a.) daň za predaj na verejnom priestranstve
5,00 €
b.) daň za predajné stánky
5,00 €
c.) daň za umiestnenie lunaparku jednorazovo
100,00 €
d.) daň za uloženie stavebného materiálu na verejnom priestranstve do
3 mesiacov bezplatne, potom za každý začatý mesiac 10 € s tým, že každé uloženie
musíbyť povolené obecným úradom . Plocha najviac 30 m2.
e.) Splatnosť dane je pred začatím úžívania. V prípade rozdielu obec rozdiel dane
dorubi alebo vráti.

Čl. 3
Daň za psa
Daňovníkom dane za psa je občan, ktorý je jeho vlastníkom alebo držiteľom.
1. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
2. Daň sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu osoba
nevidomá.
3. Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
4. Sadzba dane je 10,00 € za jedného psa .
Čl. 4
Cintorínsky poplatok
1. Cintorínsky poplatok sa vyberá za každý hrob na miestnom cintoríne.
2. Poplatok platí opatrovateľ hrobu vo výške 10 € za jednohrob a detský hrob
15 € za dvojhrob
25 € za trojhrob
35 € za štvorhrob
3. Poplatok sa platí na dobu 10 rokov

Čl. 5
Poplatok za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hraci
prístroje“)
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a.) Elektronické prpístroje na počítačové hry
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

b.) Mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj
prevádzkuje.
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzbu dane stanovuje obec vo výške 35 €/ rok za jeden nevýherný hrací prístroj.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaníká dňom skončenia ich prevôádzkovania.
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrúbi daň platobným výmerom. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti poomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zaník daňovej povinnosti neoznámi.
Čl. 5
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov

Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
sa platí obci miestny poplatok podľa § 10 d zákona o miestnych poplatkoch č.544/90 Zb.
v znení zmien a doplnkov. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov
spojených s nakladaním s komunálnymi odpami a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na
zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. (§ 39 ods.6)
Podľa zákona o miestnych poplatkoch č.544/90 Zb. v znení zmien a doplnkov § 10 d poplatok
platí:
1. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt.
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce, určenú na podnikanie.
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu, záhrada, byt alebo nebytový priestor.
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Aj za 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.
5. Poplatok za odpad na kalendárny rok pre obec Radimov je stanovený:
a.) 0,0575 € za osobu a kalendárny deň a za každého zamestnanca (21,00 € ročne)
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b.) 0,1151 € za osobu a kalendárny deň (42,00 € ročne), ktorá využíva vlastnú
nehnutešnosť na rekreačné účely a ktorá nemá v zdaňovacom období v obci trvalý
alebo prechodný pobyt.
c.) Ak požiada poplatník o viac zberných nádob ako stanovuje vnútorný predpis obce
Radimov pre odpadové hospodárstvo, zaplatí za zvoz každej zbernej nádoby sumu,
ktorá zodpovedá celkovým nákladom za vývoz jednej zberenej nádoby za aktuálny
rok.
Vrátenie poplatku:
Správca poplatku poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak peukáže
nasledovné doklady:
a) skončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci, potvrdením inej obce
alebo iného mesta, že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce najmä kúpnou zmluvou, dohodou
o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy,
c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania najmä dohodou
o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Zníženie poplatku:
Správca poplatku poplatok zníži podľa najnižšej sadzby ak poplatník preukáže, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce
Radimov na základe nasledujúcich podkladov, a to najmä:
potvrdenia o návšteve školy na príslušný školský rok s výnimkou denne
dochádzajúceho,
potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
potvrdenia o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním
iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad nájomnou
zmluvou),
potvrdenia o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste,
v odôvodnených prípadoch overeným čestným vyhlásením obsahujúcim základné
údaje o pobyte mimo územia obce, prehlásenie vlastníkov susedných nehnuteľností
o tom že túto nehnuteľnosť žiadateľ nevyužíva
potvrdenia o výkone trestu
Poplatok je platiteľ povinný uhradiť do 31.3. príslušného kalendárneho roka.

6. Platiteľ poplatku je povinný správcovi poplatku t.j. obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré
sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa,
keď táto zmena nastala.
7. O zníženie alebo vrátenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením
a doložením dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote do 15. februára
príslušného roka
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Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, obec môže tieto
penalizovať až o 50 %. Vyrúbené poplatky sa zaokrúhľujú na celé EURA smerom
hore.
2. Poplatky nemožno vyrúbiť alebo vymáhať po uplynutí piatich rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom
poplatkov.
Schválením tohto uznesenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015.
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Radimove dňa
11.12.2019 uznesením č.33/2019
Čl. 8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Biskupičová Kristína
Starostka obce

Vyvesené: 15.11.2019
Zvesené: 30.12.2019
Účinné:
01.01.2020
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