Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolta
č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
a ďalšie zdaňovacie obdobia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Kolta v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, 5, § 12 ods. 2 , §
16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4, § 29, § 36, § 51, § 66, § 76, § 83, § 99e ods.9 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a
všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolta o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PRVÁ ČASŤ
Obecné zastupiteľstvo v Kolte podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov r o z h o d u j e o zavedení miestnej dane a miestneho poplatku
a to daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ďalej len
„poplatok“, s účinnosťou od 01.01.2013.

DRUHÁ ČASŤ
Hodnota pozemku
Správca dane ustanovuje hodnotu pozemku:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,6157 eura/m2, trvalé trávnaté
porasty vo výške 0,0919 eura/m2
b) záhrady vo výške 1,85 eura/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 1,85 eura/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,1248 eura/m2
e) stavebné pozemky vo výške 18,58 eura/m2

Sadzba dane
Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov z hodnoty pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške
0,45 %
b) záhrady vo výške 0,50 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,50%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,50 %
e) stavebné pozemky vo výške 0,50 %

TRETIA ČASŤ
Sadzba dane zo stavieb
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb na každý aj začatý m2 zastavanej plochy
stavby vo výške:
a) 0,070 eura/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) 0,090 eura/ m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,270 eura/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d) 0,170 eura/m2 za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,400 eura/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
f) 0,700 eura/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g) 0,400 eura/m2 za ostatné stavby neuvedené pod písm. a) až f)
2. Pri viacpodlažných stavbách správca určuje príplatok 0,040 eura
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia (jednoposchodový dom, alebo dom s mandzartou 0,110 eura/m2)
3. Správca dane určuje príplatok 0,070 eura za každý začatý m2 podlahovej plochy bytov,
nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie, ktorá sa využíva na podnikateľskú
činnosť, inú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej
produkcie (0,170 eura/ m2)

ŠTVRTÁ ČASŤ
Sadzba dane z bytov
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru na 0,070 eura/m2.
2. Správca dane na území celej obce Kolta zvyšuje ročnú sadzbu dane na 0,100 eura/m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome ak sa využíva na
podnikateľskú činnosť, alebo inú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom.

PIATA ČASŤ
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške
- 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a občanom, ktorí k 1. 1. zdaňovacieho
obdobia dovŕšili vek 80 rokov.

ŠIESTA ČASŤ
Daň za psa
1. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 4,00 eura za jedného psa.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa vo výške 50 % z daňovej povinnosti pre
držiteľa psa, ktorý vlastní preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

SIEDMA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva na 0,200
eura/deň.
2. Správca dane ustanovuje miesta, ktoré sú verejným priestranstvom s osobitným spôsobom
ich užívania, trvalé parkovanie motorového vozidla. Trvalým parkovaním vozidla sa rozumie
vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá
právnickej alebo fyzickej osoby a tiež súvislé státie vozidlom /napr. staré vozidlá, obytný
príves/ na tom istom mieste. Pod súvislým státím sa rozumie státie vozidla na tom istom
mieste po nepretržitú dobu najmenej 30 dní, pričom preukázateľne a zjavne nejde o bežné
parkovanie v zmysle pravidiel cestnej premávky.
3. Správca dane ustanovuje oznamovaciu povinnosť doručením písomného oznámenia
užívateľa najneskôr v deň vzniku užívania s uvedením doby, plochy a účelu užívania.

ÔSMA ČASŤ
Daň za predajné automaty
1. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za predajné automaty na 332 eura za jeden
predajný automat na kalendárny rok.
2. Správca dane ustanovuje vedenie evidencie predajných automatov : daňovník identifikuje
predmet dane tak, že označí každý predajný automat štítkom, na ktorom uvedie obchodné
meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je automat umiestnený, druhové
označenie automatu, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
predajného automatu. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam
predajných automatov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
3. Správca dane ustanovuje spôsob identifikácie predajných automatov podľa výrobného
čísla.

DEVIATA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroj na 332 eura za
jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
2. Správca dane ustanovuje vedenie evidencie nevýherných hracích prístrojov: daňovník
identifikuje predmet dane tak, že označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom
uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je prístroj
umiestnený, druhové označenie prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník
vedie prehľadný zoznam nevýherných hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení
podľa predchádzajúcej vety.

3. Správca dane ustanovuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov podľa
výrobného čísla.

DESIATA ČASŤ
Poplatok
a) Správca dane na území celej obce Kolta určuje ročnú sadzbu poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na 5 eur za osobu a kalendárny rok.
b) Poplatok sa platí formou poštovej poukážky, alebo do pokladne Obecného úradu v Kolte,
alebo na účet vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu 170627172/0200.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobia č. 6/2011 zo dňa 12.12.2011
a Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani
za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobia č. 7/2011 zo dňa
12.12.2011.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Kolta sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
a ďalšie zdaňovacie obdobia uznieslo dňa 2012.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli Obce Kolta.
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starostka obce
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