Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute na základe § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisoch a v súlade so zákonom č.460/ 2011 Z.z. ,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vy d á va:

Všeobecné záväzne nariadenie obce Muránska Huta
č.14/2015 o miestnych daniach a poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Čl.1
Druhy miestnych daní
1.Toto všeobecné záväzne nariadenie ( ďalej len VZN ) ustanovuje
miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobný stavebné
odpady na území obce Muránska Huta.
2. Obec na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za predajné automaty
d) daň z ubytovania
e) daň za užívanie verejného priestranstva
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods.2 písm.
a),b),c) je kalendárny rok.
Čl.2
Daň z nehnuteľnosti
1.Daň z nehnuteľnosti zahŕňa :

a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových
priestorov ( ďalej len daň z bytov)

2. Predmet dane : a) orná pôda
b) trvalé trávnaté porasty
c) záhrady
d) lesné pozemky
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
3.Základ dane : z pozemkov podľa ods.2 je hodnota pozemkov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za
1 m2 stanovená podľa prílohy č.1,2,znalecký posudok za lesné
pozemky.
Správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa
použije nasledovná hodnota pozemku za 1 m2 lesné pozemky , na
ktorých sú hospodárske lesy hodnota 0,201 €.
Takto určená hodnota pozemku sa použije ,len ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
a) hodnota pôdy za 1 m2 ..................... 0,1493 €
b) hodnota TTP za 1 m2 ...................... 0,0179 €
c) záhrady za 1 m2 .............................. 1,32 €
d) hodnota pôdy za 1 m2 sa stanoví na základe znaleckého posudku
f) hodnota pozemku za 1 m2 ................1,32 €
g) hodnota pozemku za 1 m2 ...............13,27 €
h) hodnota plochy za 1 m2 ................... 1,32 €
4. Sadzba dane : ročná sadzba z pozemkov je pre jednotlivé druhy
pozemkov nasledovná : a)orná pôda .......... 1,25 % zo základu dane
b) TTP .................. 1,25 % zo základu dane
c) záhrady ............. 1 % zo základu dane
d) lesné porasty ..... 2,5% zo základu dane
f) zastavané plocha
nádvoria .............. 1,5% zo základu dane
g) stav. pozemky .....1% zo základu dane
h) ostatné plochy .... 5% zo základu dane
Čl. 3
Daň zo stavieb
1.Premetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Muránska Huta
v tomto členení :
a) stavby na bývanie a drobné stavby
b) stavby na pôdohospodársku produkciu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) priemyselne stavby
f) stavby na ostatné podnikanie
g) ostatne stavby neuvedené v písm. a) až f)

2. Sadzba dane
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy : a) .................... 0,05 €
b) ...................... 0,05 €
c) ...................... 0,18 €
d) ...................... 0,19 €
e) ..................... 0,50 €
f) .................... 0,50 €
g) ..................... 0,16 €
Ročná sadzba dane zo stavieb sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje
o 0,05 € / m2 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé
nadzemné podlažie okrem 1.nadzemného podlažia.
Čl.4
Daň z bytov
1.Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu ,alebo
nebytového priestoru v m2.
2. Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je 0,083 € za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru
Čl. 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.Oslobodenie od dane : - pozemky na ktorých je cintorín,kostol
2. Správca dane stanovuje, že daň nižšia ako 1 € nebude vyrubovať ani
vyberať.
Čl.6
Daň za psa
1.Predmet dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou
alebo právnickou osobou.
2.Základom dane je počet psov.
3.Sadzba dane
Sadzba dane je stanovená takto : pes chovaný v bytovom dome je 6,63€

pes chovaný v rodinnom dome je 3,31€
Čl.7
Daň za užívanie verejného priestranstva
1.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera
užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň. Daňovníkom je FO alebo PO,
ktorá verejné priestranstvo využíva.
Sadzba dane : a) skladovanie palivového dreva a iných palív0,005€/m2/deň
b) skladovanie stavebných materiálov - 0,01€/m2/deň
c) parkovanie vozidiel - 0.027 €/m2/deň
2. Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného využívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného
priestranstva.
3.Správcom dane je obec Muránska Huta.
4.Splnomocňovacie ustanovenia
a) umiestnenie skládky stavebného materiálu ,skládky palivového dreva
a iných palív musia byť umiestnené tak, aby boli od miestnych
komunikácii vzdialene viac ako 1 bm.
b) pri uskladnení stavebných materiálov tak,aby nespôsobili
znečisťovanie verejného priestranstva
Čl. 8
Daň za ubytovanie
1.Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.
2. Základom dane je počet prenocovaní.
3.Sadzba dane za ubytovanie je stanovená na 0,20 € za osobu
a prenocovanie.
4.Správcom dane je obec Muránska Huta ,ktorá na základe ohlasovacej
povinnosti platiteľa dane ,daň za ubytovanie vyrubí faktúrov splatnosťou
15 dní.
Čl.9
Daň za predajné automaty

1.Predmetom dane sú predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnene v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Sadzba dane je stanovená za jeden predajný automat a kalendárny
rok 300 €.
Čl.10
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za
komunálne odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce
.
2.Sadzba poplatku : 0,04425 € za jeden deň
3.Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci
vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej
povinnosti
Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik
poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo
dňa ,keď tieto nastali.
4. Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku:
1.Obec poplatok odpustí : a) za obdobie ,za ktoré poplatník
hodnoverným dokladom preukáže, že sa v zdaňovacom období
celoročné nezdržiava, alebo nezdržiaval v obci
doklady: potvrdenie o pobyte na území iného štátu resp. SR, víza,
potvrdenie od zamestnávateľa a pod.
b) študentom, ktorí študujú mimo obce a sú
ubytovaný v zariadeniach ktoré poskytujú takéto služby
doklady : potvrdenie školy, potvrdenie o ubytovaní,čestné prehlásenie
neplatí.
2. Obec poplatok zníži : a) o 25% osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu
ZŤP
b) o 40 % osobe ,ktoré viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
doklady: potvrdenie o pobyte na území iného štátu resp. SR, víza,
potvrdenie od zamestnávateľa a pod.,čestné prehlásenie neplatí.
3. Termín na predkladanie dokladov za účelom odpustenia resp.
zníženia poplatku obec stanovuje do 30.3. kalendárneho roka.

4. V prípade, že občan má nedoplatok za predchádzajúce obdobia,
nevzniká mu nárok na žiadnu úľavu,resp.vrátenie poplatku.
Čl.11
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute
dňa 17 .08.2015
2. VZN č.14/2015 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č.14/2015 sa ruší VZN
č.12/2012 , dodatok č.1 k VZN č.12/2012 a dodatok č.2 k VZN č.12/2012

Ing.Robert Ševčík
starosta obce
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