Obecné zastupiteľstvo v Kolároviciach podľa § 15 zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 11 ods. 3 pís. d, g zákona SNR číslo 481/1992 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre kat. územie obce Kolárovice toto
všeobecne záväzné nariadenie
číslo 5/94
o miestnych poplatkoch
Článok 1
Obec Kolárovice vyberá tieto miestne poplatky /ďalej len poplatky/
a/ poplatok za užívanie verejného priestranstva
b/ poplatok za ubytovaciu kapacitu
c/ poplatok za psa
d/ poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
e/ poplatok z reklamy
f/ poplatok za zábavné a hracie prístroje
Článok 2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
1/ Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva
v kat. území obce Kolárovice.
2/ Verejné priestranstvo obce Kolárovice tvoria všetky pozemky, ktoré sú evidované na EL ovce
Kolárovice, pozemky ktoré boli vlastníkmi alebo užívateľmi zverené do samosprávy OcÚ a pozemky
ku ktorým sa užívatelia a vlastníci nehlásia.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa Rozumie najmä:
a/ umiestnenie zaradenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ umiestnenie stavebného a predajného materiálu
c/ umiestnenie zariadenia cirkusu a iných atrakcií
d/ umiestnenie skládky
e/ trvalé parkovanie vozidla
4/ Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v
odstavci 3 písmena a až e článku 2.
5/ Poplatok neplatia registrované zložky / napr. TJ, požiarnici, červený kríž, poľovníci, združenie
invalidov, pohrebné združenie / a školstvo pri konaní kultúrnych a spoločenských podujatí včetne
zábav.
6/ Základná sadzba poplatku je 2,- Sk za l m2 užívaného verejného priestranstva na deň.
7/ Poplatok sa vyberá počínajúc dňom, kedy začalo užívanie verejného priestranstva až do dňa, kedy
poplatník oznámi písomne obecnému úradu, že užívanie verejného priestranstva skončilo a
priestranstva bolo uvedené do pôvodného stavu.
8/ Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku obecnému úradu do 5 dní odo 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 5 dní po tom,
čo verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

Článok 3
Poplatok za ubytovaciu kapacitu
l/ Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné, ubytovacie
alebo školiace zariadenie, alebo má k nemu právo hospodárenia.
2/ Poplatok sa neplatí :
a/ za lôžka v hoteloch
b/ za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie,
pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c/ za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej
činnosti,
d/ za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia.
3/ Sadzba poplatku je 2,- Sk za každé lôžko a deň bez ohľadu na jeho využitie.
4/ Poplatok sa stanoví vynásobením počtu lôžok v objekte podľa stavu k 1.1. každého roka sadzbou
poplatku podľa článku 3, odseku 3 a počtom dní v roku.
5/ Poplatok sa vyrúbi platobným výmerom.
6/ Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
Článok 4
Poplatok za psa
l/ Poplatok za psa staršieho ako 6 mesiacov platí vlastník psa0 Vlastníkom psa môže byť osoba fyzická
alebo právnická.
2/ Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku za psa obecnému úradu do 15 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti.
3/ Sadzba poplatku je za každého psa staršieho ako 6 mesiacov
a/ v dedine 100,- Sk ročne
b/ v ostatných častiach dediny - Boldov, Potoky, Slopkov, Bršlica, Škoruby, Siakov, Korytné a Babiše
80,- Sk ročne.
4/ Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, dôchodca
s pri j márni na hranici životného minima, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZÍP/S a ZÍP.
Článok 5
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov
l/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
2/ Právnická a fyzická osoba vykonávajúca činnosť v odseku l článku 5 je povinná každoročne do 31.1.
nasledujúceho roka odviesť poplatok z príjmov predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov na účet Obecného úradu.
3/ Sadzba poplatku je 10 % ročne z predajnej ceny alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
4/ Fyzická a právnická osoba je povinná každoročne do 31.1. nasledujúceho roka predložiť Obecnému
úradu v Kolároviciach kompletnú evidenciu príjmov z predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov.
5/ Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej alebo právnickej osobe za tabakové
výrobky a alkoholické nápoje.
6/ Poplatok neplatia registrované zložky TJ, požiarnici, červený kríž, poľovníci, združenie invalidov,
pohrebné združenie a školstvo pri konaní kultúrnych a spoločenských podujatí včetne zábav.

Článok 6
Poplatok z reklamy
l/ Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá umiestnila reklamu v obci na verejných
priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a ostatných
objektoch a priestoroch viditeľných z verejných priestranstiev.
2/ Sadzba poplatku z reklamy je 5,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň.
3/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom sa obsah reklamy stal všeobecne známym.
4/ Poplatok fyzická alebo právnická osoba odvádza na účet Obecného úradu v Kolároviciach polročne.
Článok 7
Poplatok za zábavné a hracie prístroje
l/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný alebo hrací prístroj 'umiestnila alebo
prevádzkuje.
2/ Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch
prístupných verejnosti v obci.
3/ Sadzba poplatku je 2.400,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
4/ Poplatok za zábavné hracie prístroje je splatný vždy do 31.12.bežného roka.
5/ Fyzická alebo právnická osoba je povinná do 3 dní od doby umiestnenia zábavného hracieho prístroja
podať písomné, alebo ústna priznanie.
Článok 13
Záverečnej prechodné a zrušovacie ustanovenia
l/ Ak nebudú poplatky zaplatené včas, alebo v správnej výške potom ich bude správca poplatkov
vymáhať podľa platných predpisov.
2/ Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy. Správu poplatkov podľa tohoto
nariadenia vykonáva obecný úrad.
3/ Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona o miestnych poplatkoch vykonáva Ministerstvo
financií Slovenskej republiky a príslušné okresné úrady. Právne predpisy o kontrolnej činnosti iných
kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.
4/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto VZN číslo 5/94 stráca platnosť VZN Obecného zastupiteľstva v
Kolároviciach zo dňa 22.2.1991.
Článok 14
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť po 15 dňoch od jeho vyvesenia.

starosta obce
Dvorák Ján
VZN vyvesené dňa: 27.5.1994

