OBEC RAKÚSY
Rakúsy č. 35, 059 76 Rakúsy

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci a zverejnené na webovom sídle obce dňa: 21.11.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020
Obec Rakúsy v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

vydá va
pre územie obce Rakúsy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2019

o miestnych daniach

VZN zvesené z úradnej tabule v obci dňa:

Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch v zmysle § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení pre obec Rakúsy (ďalej len VZN):
I. časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Rozsah pôsobnosti
1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní na území obce Rakúsy.
2.1 Miestne dane (ďalej len „dane“) na území obce Rakúsy zahŕňajú:
2.1.1. daň z nehnuteľností,
2.1.2. daň za psa.
3.1 Správcom miestnych daní je obec Rakúsy.
4.1 Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa ods. 2.1 je kalendárny rok.

Článok 2
Daň z nehnuteľnosti
2.1 Daň z nehnuteľností zahŕňa:
2.1.1. daň z pozemkov,
2.1.2. daň zo stavieb.
Článok 3
Daň z pozemkov
3.1 Správca dane určuje na území obce Rakúsy ročnú sadzbu dane z pozemkov:
3.1.1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávne porasty vo výške
0,35 % zo základu dane,
3.1.2. záhrady vo výške 0,35 % zo základu dane,
3.1.3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,35 % zo základu
dane,
3.1.4. stavebné pozemky vo výške 0,35 % zo základu dane.

Článok 4
Daň zo stavieb
4.1 Správca dane na území obce Rakúsy určuje sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy pre stavby:

4.1.1. 0,066 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
4.1.2. 0,033 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
4.1.3. 0,265 eura za samostatne stojace garáže,
4.1.4. 0,331 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
4.1.5. 0,331 eura stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
4.1.6. 0,199 eura za ostatné stavby neuvedené v ods. 4.1.1 až 4.1.5.
4.2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách v ods. 4.1. príplatok za podlažie, za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,033 eura za každý aj
začatý m2.
Článok 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
5.1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
5.1.1. pozemky, na ktorých sú cintoríny,
5.1.2. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
5.1.3. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
5.1.4. pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
5.2. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb:
5.2.1 stavby slúžiace školám, školským zariadeniam.
5.3. Obec Rakúsy ako správca dane z nehnuteľností stanovuje, že daň v úhrne
najviac do 5 eur nebude vyrubovať ani vyberať.

Článok 6
Daň z psa
6.1. Sadzba dane za psa je:
6.1.1. 6,00 eura za jedného psa a kalendárny rok, ak majiteľ chová psa v rodinnom
dome.
6.1.2. Daň určená podľa ods. 6.1.1. sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
6.2. Oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov - fyzických osôb v prípade:
6.2.1. ak daňovníkom je nevidomá osoba,
6.2.2. ak daňovníkom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej
„ŤZP“),
6.2.3. ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 75 rokov.
6.3. Ak daňovník podľa ods. 6.2. vlastní alebo drží viac psov je od dane oslobodený iba za
jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní
alebo používa občan s ŤZP.
6.4. Oslobodenie od dane podľa ods.6.2. musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku
nároku na oslobodenie od dane.

6.5. Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa
uplatnilo a povolilo oslobodenie.
Článok 7
Spôsob úhrady
7.1. Daň je možné uhradiť:
7.1.1. bezhotovostný prevodom alebo
7.1.2. hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
7.1.3. hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu v Rakúsoch.
7.2. Číslo bankového účtu na úhradu poplatku: SK78 1111 0000 0066 2227 6009, variabilný
symbol: uvedený v rozhodnutí, konštantný symbol: uvedený v rozhodnutí, správa pre
adresáta: rok za ktorý sa daň uhrádza (v prípade úhrad nedoplatkov za predchádzajúce roky).

Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
8.1. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 14.11.2019, uznesením č. 73.

8.2. VZN č. 5/2019 o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.
8.3. Dňom účinnosti VZN č. 5/2019 o miestnych daniach sa ruší:
VZN č. 6/2012 o miestnej dani z nehnuteľností, VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa a
dodatok č.1 k VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa obce Rakúsy.
8.4.Toto VZN môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k tomuto
VZN alebo schválením nového VZN s účinnosťou od 1. januára príslušného roka, ktorý
je rozhodujúci pre vyrubenie miestnej dane.

Mgr. Lenka Fedáková, v. r.
starostka obce

