VŠEOBECNE ZÁVÄZN NARIADENIE
Obce Vyšný Orlík
číslo 5/2019,
o miestnych daniach
(dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za využívanie verejného priestranstva)
a
o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2020 a nasledujúce
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Článok 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Orlíku na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne
záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Účelom tohto nariadenia je upraviť v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podrobné podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci, ktoré zahŕňa katastrálne územie Vyšný Orlík, ako aj
poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 2
Všeobecné ustanovenia
1. Obec ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2
je kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 3
Základ dane z pozemkov
Správca dane na území obce Vyšný Orlík určuje hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu
dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 pre:
a) ornú pôdu vo výške 0,3173 EUR/m2,
b) trvalé trávnaté porasty vo výške 0,0448 EUR/m2,
c) záhrady vo výške 1,32 EUR/m2,
d) zastavané plochy a nádvoria vo výške 1,32 EUR/m2,
e) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 1,32 EUR/m2,
f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,0602 EUR/m2,
g) stavebné pozemky vo výške 13,27 EUR/m2 .

Článok 4
Sadzba dane z pozemkov
1. Správca dane na území obce Vyšný Orlík určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške pre
pozemky druhu
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške 0,65%,
b) záhrady vo výške 0,35%,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,35%,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 1,75%,
e) stavebné pozemky vo výške 0,35%.
2. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Článok 5
Sadzba dane zo stavieb
1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Vyšný Orlík, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb,
určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške
a) 0,040 EUR/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre
hlavnú stavbu,
b) 0,040 EUR/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú
administratívu,
c) 0,110 EUR/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,135 EUR/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a
stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 0,115 EUR/m2 za priemyselné stavby, a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 0,550 EUR/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,115 EUR/m2 za ostatné stavby.
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,04 EUR/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok 6
Sadzba dane z bytov
1. Správca dane na území obce Vyšný Orlík určuje ročnú sadzbu z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške
a) 0,040 EUR/m2 za byty,
b) 0,040 EUR/m2 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
Článok 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené
a) pozemky vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky slúžiace na vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, na
vykonávanie
náboženských obradov, vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve cirkví a náboženských
spoločností registrovaných štátom, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti krajských školských úradov,
c) pozemky vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
d) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb a dane z bytov sú oslobodené
a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie alebo vedeckovýskumné účely, na
vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve cirkví a
náboženských spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti
slúžiace školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávnych
krajov
alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských
úradov,
c) stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
d) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zariadeniam na pracovnú
rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané
na účely sociálnej pomoci a osvetové zariadenia.
Článok 8
Vyrubenie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2,00 EUR nebude vyrubovať ani vyberať.

Článok 9
Platenie dane
1. Správca dane určuje, že v prípade, že platobný výmer nadobudol právoplatnosť do 16. mája
príslušného roka, vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to
najneskôr do 31. mája a 30. septembra príslušného roka.
2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 20,00 EUR a právnickej osobe 200,00
EUR a platobný výmer nadobudol právoplatnosť do 16. mája príslušného roka, je splatná
naraz do 31. mája príslušného roka.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedená v predchádzajúcom odseku.
4. V ostatných prípadoch vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru alebo rozhodnutia.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 10
Základ dane
1. Základom dane je počet psov.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok 11
Sadzba dane
Sadzba dane je
a) za psa chovaného v rodinných domoch na území celej obce vo výške 3,50 EUR,
b) za psa chovaného v podnikateľskom objekte u právnickej osoby a fyzickej osoby vo výške
3,50 EUR.
Článok 12
Platenie dane
1. Splatnosť dane u nových daňových poplatníkov je do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Článok 13
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
2. Od dane za psa je oslobodený osamelo žijúci občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na
danej
adrese okrem občana s ťažkým zdravotným postihnutím evidovaná ďalšia osoba, ktorá nie je
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa vzťahuje na držanie jedného
psa.
Pri držaní ďalších psov oslobodenie neplatí. Daňovník je povinný predložiť fotokópiu
rozhodnutia o zdravotnom postihnutí pri prihlásenia psa a každoročné v termíne do 31. januára
príslušného roka.
3. Od dane za psa sú oslobodené príspevkové a rozpočtové organizácie obce a obchodné
spoločnosti založené obcou.
Článok 14
Evidencia psov
1. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si na Obecnom úrade evidenčnú známku pre každého psa a
zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo
dňa jej straty na Obecný úrad vo Vyšnom Orlíku. Za vydanie náhradnej evidenčnej známky
stanovuje obec sumu 2,50 EUR.
2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 15
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
Článok 16
Sadzba dane
1. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň.

2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v obci sa stanovuje vo výške
0,200 EUR/m2/deň
3. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Vyšný Orlík, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po
krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c) odstavné plochy,
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce, t.j. v katastrálnom území Vyšný Orlík
Článok 17
Oslobodenie od dane
1. Obec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a
športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
Článok 18
Platenie dane
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
3. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže
určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
ŠTVRTÁ ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Článok 19
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Vyšný Orlík.

Článok 20
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie
obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku (trvalý a
prechodný pobyt).
3. Poplatok platí
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,
4. Ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec vyberať a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
Článok 21
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) pre poplatníka podľa Článku 20 ods. 1 písm. a) a b) vo výške 0,0383 EUR za
osobu a kalendárny deň t.j. 14,00 EUR na osobu a rok, ( + 4 €/1 smetná nádoba)
b) pre poplatníka podľa Článku 20 ods. 1 písm. c) vo výške 0,0958 EUR na kalendárny
deň, t.j. 35,00 EUR za 1 smetnú nádobu za rok, ( + 4 €/1 smetná nádoba)
2. Obec určuje poplatok
a) pre poplatníka podľa ods. 1 písm. a) a b) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt.
3. Vývoz veľkokapacitných kontajnerov zabezpečujú Technické služby mesta Svidník na základe
objednávky (minimálne 2x do roka).
4. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím.
5. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v
pokladni Obecného úradu Vyšný Orlík.

Článok 22
Splatnosť poplatku
V prípade, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť do 16. marca príslušného roka, poplatok je
splatný v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca a 30. septembra príslušného
roka, okrem veľkoobjemových kontajnerov. Ak ročný poplatok vyrubený poplatníkom podľa čl.
21 ods. 1 písm. a) a b) nepresahuje 20,00 EUR tento poplatok je splatný naraz do 31. marca
príslušného roka. V ostatných prípadoch poplatok je splatný najneskôr do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru alebo rozhodnutia.
Článok 23
Oznamovacia povinnosť
1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci stav k
1. januáru príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je
poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu vo Vyšnom Orlíku najneskôr do 31. januára
príslušného kalendárneho roka.
2. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, alebo odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, alebo ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“);v prípade určeného zástupcu podľa Článku 20 ods.4
aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa
Článku 20 ods. 1 písm. b ) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa Článku 24.
Článok 24
Zníženie a oslobodenie od poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obec Vyšný Orlík na základe
žiadosti zníži, ak sa poplatník viac ako 90 dní nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce. Tento poplatok sa znižuje o alikvotnú časť. K žiadosti je potrebné doložiť doklady
preukazujúce nárok na úľavu (pracovné povolenie, povolenie k pobytu a pod.)
2. Poplatok sa zníži
a) o 50%, ak poplatník navštevuje školu mimo mesta s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich do školy a 50% u turnusových pracovníkov pracujúcich mimo územia
obce alebo v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu
(potvrdenie o návšteve školy, len ak študent navštevuje školu so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území
Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku
poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia

žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom
informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup, ubytovací preukaz, potvrdenie o
platbe za ubytovanie, v prípade ubytovania mimo internátu dokladom preukazujúcim zaplatenie
poplatku v mieste ubytovania, potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na
aktuálny rok a pod.).
3.

Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení:
a) poplatníci, ktorí sa v určenom období celoročné zdržiavajú alebo zdržiavali mimo Obce
Vyšný Orlík, pokiaľ túto skutočnosť preukážu príslušným dokladom na tento pobyt
najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia (pracovná zmluva, povolenie k pobytu, víza,
overené čestné vyhlásenie a pod.),
b) občania obce starší ako 75 rokov
c) držitelia preukazov ZŤP, ŤZP
d) držitelia Zlatej Jánskeho plakety
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 25
Správa daní a poplatku
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vykonáva Obec Vyšný Orlík, ktorá ich na svojom území zaviedla.
Článok 26
Označenie platby dane
Daňovník je povinný označiť platbu dane a poplatku podľa Článku 2 ods. 1 a 2 nasledujúcim
spôsobom:
1. Platba dane bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane,
ktorým je obec sa označí:
a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane alebo poplatku uhrádza,
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza SK28 5600 0000 0036 3342 5002,
c) variabilným symbolom uvedeným v platobnom výmere alebo v rozhodnutí,
d) špecifickým symbolom, ak je uvedený v platobnom výmere alebo rozhodnutí,
e) konštantným symbolom 0558,
f) sumou platby dane alebo poplatku v eurách a centoch,
g) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
2. Platba dane alebo poplatku poštovým poukazom sa označí ako platba dane alebo poplatku
podľa odseku 1, okrem čísla účtu daňového subjektu. Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba alebo
obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba alebo obchodné meno a
miesto podnikania daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
3. Platba dane alebo poplatku v pokladnici Obecného úradu vo Vyšnom Orlíku sa označí ako
platba dane alebo poplatku podľa odseku 1, okrem čísla účtu daňového subjektu a čísla účtu

správcu dane. Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu,
ktorým je právnická osoba alebo obchodné meno a miesto podnikania daňového subjektu,
ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie.
Článok 27
Zrušovacie ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia zrušuje sa Všeobecne záväzné
nariadenia Obce Vyšný Orlík č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 a nasledujúce.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Mgr. Ján Džupin
starosta obce

