Schválené: 29.10.2010
Vyhlásené: 03.11.2010
Účinnosť:
01.01.2011
Obec Mojš v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §22-§29 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E M O J Š č. 18/2010
O PODMIENKACH URČOVANIA A VYBERANIA
DANE ZA PSA NA ÚZEMÍ OBCE MOJŠ

Úvodné ustanovenie
§1
Obecné zastupiteľstvo v Mojši podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na
§98 zákona č.582/2004 Z.z. o daniach a miestnych poplatkoch s účinnosťou od
1.januára 2008 a ďaľšie zdaňovacie obdobie obec MOJŠ vyrubuje daň za psa
podľa nasledovných ustanovení.
Zdaňovacie obdobie
§2
Zdaňovacím obdobím pre miestnu daň za psa je kalendárny rok.
Predmet dane
§3
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, alebo
právnickou osobou na území obce Mojš.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovník
§4
Daňovníkom je fyzická , alebo právnická osoba, ktorá:
a) psa vlastní, alebo

b) je držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základ dane
§5
Základom dane je počet psov.
Sadzba dane
§6
a/ rodinné domy
b/ bytové domy
Sadzbu dane určuje obec Mojš v prípade a/ 7 € za jedného psa/rok
b/ 13 € za jedného psa/rok
Pri daňovej povinnosti trvajúcej len časť kalendárneho roka, sa daň vypočíta
pomerne z ročnej sadzby.
Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
§7
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci v ktorom daňovník nadobudol psa.
2. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa.
3. Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní. Pri ohlásení vzniku daňovej
povinnosti si chovateľ prevezme evidenčnú známku. Zánik daňovej
povinnosti doloží dokladom o utratení psa.
Platenie dane
§8
1. Daň za psa obec po prvý krát vyrubi platobným výmerom. V ďaľších
zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia do 31.
januára tohoto zdaňovacieho obdobia.
2. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu roka, daňovník je povinný
zaplatiť pomernú časť dane za zostávajúce mesiace a v prípade
zániku daňovej povinnosti mu správca dane vráti pomernú časť
dane.
3. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) bezhotovostne na účet v Dexia banke číslo 5477039001/5600

§9
SPRÁVA DANE

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

Záverečné ustanovenia
§ 10
Konanie o dani za psa pokiaľ nie je riešené týmto VZN sa riadi zákonom o
miestnych daniach a zákonom o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
určovania a vyberania dane za psa sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
na rok 2008 č.4/2007 zo dňa 29.12.2008.
Obecné zastupiteľstvo Mojš sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
č.18/2010 na rok 2011 a ďalšie zdaňovacie obdobie o podmienkach určovania a
vyberania dane za psa v obci Mojš uznieslo dňa 29.10.2010 č. 59/186/2010 a
nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2011.

Ing. Štefan S v e t k o
starosta obce

NÁVRH
Schválené: 30.09.2010
Vyvesené: 15.10.2010
Zvesené: 30.10.2010
Obec Mojš v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 30- § 36 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E M O J Š č.19/2010
O PODMIENKACH URČOVANIA A VYBERANIA
DANE ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Úvodné ustanovenie
§1
Obecné zastupiteľstvo v Mojši podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č.582/2004 Z.z. o daniach a miestnych poplatkoch s účinnosťou od
1.januára 2008 a ďaľšie zdaňovacie obdobie obec MOJŠ vyrubuje daň za
užívanie verejného priestranstva podľa nasledovných ustanovení.
Predmet dane
§2
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky , trvalé parkovanie vozidla a pod.
3. Vyhradeným priestorom verejného priestranstva na pojazdný predaj je
parkovisko pred budovou obecného úradu.

Daňovník

§3
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
Základ dane
§4
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
priestranstva v m2.
Sadzba dane
§5
Obec určuje sadzby dane nasledovne:
a) pojazdný predaj
5,00 €/ jednorazovo
b) čistenie peria
5,00 €/ 1 deň
c) lunapark, cirkus a iné atrakcie 10,0 €/ 1 deň
d) skladovanie materiálu
0,20 €/ m2/ 1 deň
Pri skladovaní materiálu na verejných priestranstvách do 3 dní je bezplatné.
Po troch dňoch je uživateľ verejného priestranstva povinný požiadať o
vydanie povolenia skladovania materiálu na dobu určitú, pričom uvedie
plochu v m2.
Daň je splatná pred začatím užívania verejných priestranstiev v hotovosti do
pokladne obecného úradu.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
§6
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
skončením užívania verejného priestranstva.
Záverečné ustanovenia
§7
Na konanie o dani z pžívaniáa verejného priestranstva sa vzťahuje zákon o
miestnych daniach a o psráve daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2007 č.1/2005 zo dňa 15.12.2004.
Obecné zastupiteľstvo Mojš sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
na rok 2011 a ďaľšie zdaňovacie obdobie o podmienkach určovania a vyberania
dane za užívanie verejného priestranstva uznieslo dňa …....... uznesením číslo
…...........................
Ing. Štefan S v e t
ko
starosta obce

VZN zverejnené
Vyvesené na úradnej tabuli:
Všeobecne záväzné nariadenie obce MOJŠ o vyberaní miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Schválené: 12.12.2008
Vyhlásené: 15.12.2008
Účinnosť: 01.01.2009
Obec Mojš v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §77 - §83 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a
drobné stavebné odpady
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E M O J Š č. 9/2008
O PODMIENKAH URČOVANIA A VYBERANIA
MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Úovdné ustanovenie
§1
Obecné zastupiteľstvo v Mojši podľa §11 ods.4 písm.d) zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č.582/2004 Z.z. o daniach a miestnych poplatkoch s účinnosťou od
1 januára 2008 a ďaľšie obdobie obec MOJŠ určuje miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa nasledovných ustanovení.
Predmet poplatku
§2
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Mojš.
Poplatník
§3
1.
Ak naďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzickýcká osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva, pozemnú stavbu
alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce.
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 Mojš / trvalý a prechodný pobyt /.
3. Poplatok platí:
a)vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľností
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 1.
Určené obdobie
§4
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
Sadzba poplatku
§5
1. Sadzba poplatku je:
a) pre poplatníka podľa § 36 ods. 1/ písm. a) pri nehnuteľnosti na bývanie
podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému
pobytu:
1,51 Sk x 365=550.- Sk/ročne na 1 osobu (rozmedzie od 1,40-2.- Sk)
0,0501 € x 365=18,28 € /ročne na 1 osobu
Poplatok za určené obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok sa stanovuje:
b) pre fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v roku, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v obci trvalý, alebo
 prechodný pobyt, užíva nehnuteľnosť, alebo je oprávnený užívať
 pre právnické osoby alebo podnikateľov ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v roku a ukazovateľa dennej produkcie
Ukazovateľ dennej produkcie odpadov v roku je:
 súčet priemerného počtu osôb v roku, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu
alebo tvoria jeho štatutárny orgán
 miest určených na poskytovanie služby - reštauračné, kaviarenské alebo
pohostinské
Pre stanovenie ukazovateľa dennej produkcie odpadov je rozhodujúcim
obdobím predchádajúci kalendárny rok alebo obdobie povinnosti platiť
poplatok.

1.

Splatnosť poplatku
§6
Polatok je splatný jednorazovo do 31.5. príslušného kalendárneho roku

Oznamovacia povinnosť
§7
1.
Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné
k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu v Mojši
najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka.
2.
Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré
platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu / ďalej identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba
podľa § 36 ods.1 písm.b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 37. Spolu s ohlásením
predložil aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje
zníženie, alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku
Zníženie a odpustenie poplatku
§8
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec na základe
žiadosti zníži, alebo odpustí:
a)
ak sa poplatník v určenom období dlhodobo /t.j. minimálne 6 po sebe
nasledujúcich mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je
potrebné doložiť čestné prehlásenie
b)
o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia
obce a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka
zdržiavli.
Záverečné ustanovenia
§9
Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2008 č.6/2008
zo dňa 03.12.2007.
Obecné zastupiteľstvo Mojš sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení

na rok 2009 a ďaľšie obdobie o podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
12.12.2008 uznesením číslo 33/152/2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2008.

Ing. Štefan S v e t k o
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2008
Zvesené z úradnej tabule: 30.12.2008

Všeobecne záväzné nariadenie obce MOJŠ o nájomnom za hrobové miesta na
miestnom cintoríne.
Schválené: 03.12.2007
Vyhlásené: 07.12.2007
Účinnosť: 01.01.2008
Obec Mojš v súlade s ustanovením § 11 ods.4 písm.g) a § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E M O J Š č.7/2007
O PODMIENKACH URČOVANIA A VYBERANIA
NÁJOMNÉHO ZA UŽ ÍVANIE HROBOVÉHO MIESTA

Čl.1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Mojši podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona č.369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo a v súlade so zákonom
č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve s účinnosťou od 1.januára 2009 a ďaľšie obdobie
obec MOJŠ určuje miestny poplatok nájomného za užívanie hrobového miesta.
Čl.2
Predmet poplatku
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravuje výška nájomného za
užívanie hrobového miesta na cintoríne v Mojši.
Čl.3
Sadzba poplatku
1.Nájomné za hrobovné miesto podľa osobitného zákona č.470/2005 Z.z. o
pohrebníctve platí nájomca hrobové miesto na základe zmluvy o nájme
hrobového miesta uzatvorenej so správcom cintorína.
2.Nájomné za hrobové miesto sa platí na obdobie 10 rokov vo výške:
- urnové miesto 100x100 cm………………………………………9,95
€
- jednohrob dieťaťa do 6 rokov 80x140 cm…………………… 9,95 €
- jednohrob dieťaťa do 14 rokov 90x200 cm………………… 9,95 €
- jednohrob dospelého 110x250 cm trvalý pobyt v Mojši… 19,91 €

-

jednohrob dospelého trvalý pobyt mimo Mojša ……………39,83 €
dvojhrob dospelého 210x250 cm ………. …………………. 39,83 €
trojhrob dospelého 310x250 cm………………………………59,74 €
jednohrobka 110x250 cm………………………………………19,91 €
dvojhrobka 210x250 cm……………………………………… 39,83
€
3. Nájomné za hrobové miesto je príjmom obce Mojš.
4.Od platenia nájomného sú oslobodené vojnové hroby, hroby a hrobky
vyhlásené za kultúrne pamiatky.
Čl.4
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo Mojš sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení na rok
2008 a ďaľšie obdobie o podmienkach určovania a vyberania nájomného za
hrobové miesta uznieslo dňa 03.12.2007 uznesením číslo 18/77/2007.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2008.

Ing. Štefan S v e t k o
starosta obce
VZN zverejnené v súvislosti s prechodom na Euro.
Vyvesené na úradnej tabuli: 12.12.2008
Zvesené z úradnej tabule: 29.12.2008

