Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/1992 o miestnych
poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach podľa § 15 zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 11 ods. 3 písm. g zák. pre kat.
územie obce Šarovce vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obec Šarovce vyberá tieto miestne poplatky (ďalej len “ poplatky “):
a) poplatok za užívanie verejného priestranstva
b) poplatok za užívanie bytu, alebo časti bytu na účely iné ako na bývanie
c) poplatok za psa
d) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
e) poplatok z reklamy
f) poplatok za jadrové zariadenie
Čl. 2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
1) Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva v kat. území obce Šarovce
2) Verejné priestranstvo obce Šarovce tvoria:
-

štátna cesta, miestne komunikácie, chodníky a priestranstvá medzi plotom a miestnou
komunikáciou, ihrisko, okolie kultúrneho domu

-

všetky pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických
osôb s výnimkou obcí alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia

-

v pochybnostiach je obec oprávnená rozhodnúť či v spornom prípade ide o verejné
priestranstvo

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného, predajného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

d) umiestnenie skládky
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
4) Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely
uvedené v bode 3 § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia
5) Poplatok sa neplatí:
-

ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej založenia
a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu

-

za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia
Obecného úradu v Šarovciach a to počas výstavby a pri odstraňovaní porúch zariadení
inžinierskych sietí

-

za umiestnený stavebný materiál na verejnom priestranstve počas povolenej doby
výstavby uvedenom na stavebnom povolení. Stavebný materiál však nesmie byť
umiestnený na chodníkoch a miestnych komunikáciách viac ako 24 hodín. Chodníky
a miestne komunikácie musia zostať prístupné

6) Za umiestnenie skládky odpadu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií môže obec zvýšiť sadzbu poplatku až na desaťnásobok. Obec môže
stanoviť poplatok týždennou, mesačnou alebo ročnou paušálnou sumou alebo
jednorázovou sumou.
7) Základná sadzba poplatku je 5,- Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného

priestranstva a každý aj neúplný deň, za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu
ako tri dni 1,- Sk za každý aj neúplný m2 a za každý aj neúplný deň
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostku obce na dojednávanie sadzieb na užívanie
verejných priestranstiev v konkrétnych prípadoch.
8) Poplatník je povinný podať priznanie poplatku Obecnému úradu v Šarovciach do 5 dní od
dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník je tiež povinný ohlásiť do 5 dní každú
skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku poplatku.
9) Poplatok je splatný v hotovosti pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti najneskôr do
5 dní po tom čo verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Čl. 3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
1) Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie platí užívateľ bytu,
ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie
2) Sadzba poplatku je ročne päťnásobkom ročnej úhrady za takto užívaný byt alebo časti
bytu

3) Poplatník je povinný oznámiť údaje o byte alebo časti bytu, ktorý užíva na iné účely ako
na bývanie vždy do 20.2. každého roka Obecnému úradu v Šarovciach
4) Poplatník je povinný uhradiť poplatok do 15 dní po obdržaní platobného výmeru
Čl. 4
Poplatok za psa
1) Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov
2) Poplatok sa neplatí za psa, ktorý používa na sprevádzanie, alebo ochranu nevidomá
osoba, osamotene žijúci dôchodca, bezvládna osoba, dvaja osamotene žijúci dôchodcovia,
z ktorých aspoň jeden je bezvládny a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko
postihnutý so sprievodom a zdravotne ťažko postihnutý)
3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
4) Sadzba poplatku je 100,- Sk ročne za jedného psa. Za druhého a každého ďalšieho psa sa
zvyšuje hranica sadzby poplatku o 50% (t. zn. 150,- Sk za druhého psa, 200,-Sk za
tretieho psa atď.)
Čl. 5
Poplatok zo vstupného
1) Poplatok zo vstupného platí usporiadateľ zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú
akciu.
2) Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné ciele.
3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporiada.
4) Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať akciu v obci obecnému úradu
najneskôr 10 dní vopred, výnimočne v kratšej lehote, pričom najneskôr 5 dní pred
usporiadaním je povinný vykonať registráciu vstupeniek.
Registrácia sa vykonáva očíslovaním vstupeniek a pečiatkou obce, prípadne iným
vhodným spôsobom.
5) Usporiadateľ je povinný po ukončení akcie odviesť príslušnú sadzbu poplatku obecnému
úradu v Šarovciach do 5 dní po akcii.
6) Usporiadateľ je povinný strpieť a umožniť na výzvu obecnému úradu kontrolu vstupeniek
a kontrolu správnosti odvodu obci.
7) Základná sadzba poplatku je 10% z vybraného vstupného.

8) V prípade, že sa zistí, že usporiadateľ nevydáva obecným úradom registrované vstupenky
usporiadateľ zaplatí poplatok v príslušnej sadzbe z ceny vstupeniek z maximálnej kapacity
objektu, v ktorom sa akcia vykonala bez ohľadu na počet osôb zúčastnených na akcii.
Čl. 6
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
1) Poplatok platí fyzická a právnická osoba z predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov, vykonávajúce reštauračné, kaviarenské, ubytovacie alebo iné pohostinské
služby, v rámci ktorých predáva alkoholické nápoje a tabakové výrobky.
2) Sadzba poplatku je 10% ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. Predajnou cenou je cena,
ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej alebo právnickej osobe za tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje.
3) Poplatník je povinný predložiť obecnému úradu preukázanú nariadenú evidenciu príjmov
z predaja výrobkov uvedených v ods. 1, a to 1x mesačne do 10 dní nasledujúceho
mesiaca.
Čl. 7
Poplatok z reklamy
1) Poplatok z reklamy sa platí za písomné, obrazové, svetelné, zvukové a figurálne
propagačné oznamy umiestnené alebo uskutočňované v obci na verejných priestranstvách,
vo verejne prístupných miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a ostatných
objektoch a priestoroch viditeľných z verejných priestranstiev, na a vo vnútri vozidiel
hromadnej dopravy osôb.
2) Za reklamné zariadenie sa pre tento účel nepovažujú:
a) písomné a obrazové označenia vlastného podniku či prevádzky umiestnené na
objektoch, v ktorých sa prevádzkuje označená činnosť
b) umiestnenie a prevádzkovanie vlastných reklamných zariadení vo vnútri týchto
objektov
c) umiestnenie reklamných zariadení propagujúcich charitatívne a humanitárne ciele
d) umiestnenie a prevádzkovanie reklamných zariadení politických a volebných strán po
dobu volebnej kampane
3) Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v ods. 1
tohto ustanovenia umiestnila, uskutočňuje ju, alebo gestoruje, vždy tak len jedna z nich.
Obec sa v každom konkrétnom prípade rozhodne vo vzťahu ku komu bude uplatňovať
povinnosť zaplatiť miestny poplatok, čo mu aj písomne oznámi.

4) Sadzba poplatku z reklamy je:
a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách,

v ostatných prípadoch 5,- Sk za m 2 plochy za deň
b) pri propagovaní výrobkov a služieb zahraničných podnikov so zahraničnou
majetkovou účasťou zvyšuje sa sadzba poplatku na päťnásobok
5) Poplatník je povinný viesť vhodnú preukázanú evidenciu z príjmov z dohodnutej ceny
a odmeny za reklamu
6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom sa obsah reklamy stal všeobecne známym
Čl. 8
Poplatok za jadrové zariadenie
1) Poplatok sa platí za umiestnenie jadrového zariadenia, ak sa zastavané územie obce alebo
jeho časť (ďalej len “zastavené územie“) nachádza v oblasti ohrozenia. Poplatok platí
prevádzkovateľ jadrového zariadenia, Atómová elektráreň Mochovce.
2) Sadzba poplatku za m2 územia obce je 0,02 Sk.

3) Obec vyrúbi prevádzkovateľovi jadrového zariadenia ročný poplatok do 30 dní po
skončení kalendárneho roka.
4) Výnos z poplatku sa použije na ochranu života a zdravia obyvateľov a na ochranu a rozvoj
životného prostredia obce.
Čl. 9
Spoločné ustanovenia
1) Poplatky platia fyzické osoby v hotovosti alebo šekom na Obecnom úrade v Šarovciach.
Právnické osoby prevodným príkazom na účet obce Šarovce.
2) Povinnosť platiť poplatok vzniká do 15 dní od vzniku skutočností rozhodných pre
platenie poplatku ak nie je v predchádzajúcich ustanoveniach uvedené iné. Skutočnosti
rozhodnuté pre zaplatenie miestnych poplatkov overujú pracovníci obecného úradu,
prípadne obecným úradom poverené osoby a poslanci obecného zastupiteľstva.
Ohlasovacia povinnosť občana o zmene a zániku poplatkovej povinnosti je 15 dní od
rozhodnej udalosti.
3) Poplatky uvedené v § 1 písm. b, c, d, e vyrúby obec platobným výmerom
4) Včas nezaplatené poplatky sa zvyšujú o 50 % sadzby poplatkov uvedených
v predchádzajúcich ustanoveniach tohto všeobecne záväzného nariadenia

5) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka platí sa poplatok resp. jeho splatná časť
od prvého mesiaca nasledujúceho po dni, keď vznikla poplatková povinnosť, za jednotlivé
mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto všeobecne
záväzným nariadením nie je stanovený iný spôsob vyberania a platenia poplatkov
6) Vyrúbené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore
7) Na zmiernenie, alebo odstránenie tvrdosti môže obec v jednotlivých prípadoch poplatok
znížiť, alebo odpustiť
8) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy
9) Poplatky sa nemôžu vyrúbiť, ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon SNR č. 544/90 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šarovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Šarovciach dňa 4.2.1993. Zmeny schválené OZ z dňa 3.1.2002 nadobúdajú účinnosť
18.1.2002.

JUDr. Judita Trníková
starostka obce

