Mimoriadna príloha obecných novín
k èíslu 3 roèník VIII. vylo 22. decembra 2005

str. 1 - 6 - informácie o obecnom rozpoète
str. 7 - 12 - informácie o VZN obce a daniach

SCHVÁLENÝ ROZPOÈET NA ROK 2006
PRÍJMY
1. Bený rozpoèet/bené príjmy
100 Daòové príjmy
200 Nedaòové príjmy
300 Granty a transfery
Spolu bené príjmy
2.Kapitálový rozpoèet/kapitálové príjmy
200 Nedaòové príjmy
300 Granty a transfery
Spolu kapitálové príjmy
Celkom bené a kapitálové príjmy
3. Finanèné operácie príjmové
400 Príjmy z ostatných finanènách operácií
Spolu finanèné operácie

130

PRÍJMY A FINANÈNÉ OPERÁCIE

12252

7564
1308
3247
12119

130
12249
3
3

VÝDAVKY
1.Bený rozpoèet/bené výdavky
01 Všeobecné verejné sluby
03 Verejný poriadok a bezpeènos
04 Ekonomická oblas
05 Ochrana ivotného prostredia
06 Bývanie a obèianska vybavenos
08 Rekreácia, kultúra a náboenstvo
09 Vzdelanie
10 Sociálne zabezpeèenie
Spolu bené výdavky
2. Kapitálový rozpoèet/kapitálové výdavky
01 Všeobecné verejné sluby
04 Ekonomická oblas
06 Bývanie obèianska vybavenos
09 Vzdelanie
Spolu kapitálové výdavky
Spolu bené a kapitálové výdavky
3. Finanèné operácie
01 Všeobecné verejné sluby
Spolu finanèné operácie

364
364

VÝDAVKY A FINANÈNÉ OPERÁCIE CELKOM

12252

3932
30
670
350
220
640
4426
213
10481
100
80
1117
110
1407
11888
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SCHVÁLENÝ ROZPOÈET OBCE NA ROK 2006
BENÉ PRÍJMY/BENÝ ROZPOÈET
100 DAÒOV Ì PRÍJMY
kód
zdroja
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku
111 Daò z príjmov fyzických osôb
111003 Daò z príjmov územnej samospráve
45
6332
120 Dane z majetku
121Daò z nehnute¾ností
121001 Z pozemkov
45
280
121002 Zo stavieb
45
500
121003 Z bytov
45
2
130 Domáce dane tovary a sluby
133 Dane za špeciálne sluby
133001 Za psa
45
20
133004 Za predajné hracie automaty
45
15
133003 Za zábavné hracie automaty
45
40
133006 Za ubytovaciu kapacitu
45
40
133012 Za uzívanie verejného priestranstva
45
15
133013 Za komunálne odpady a drobné stav. odpady
45
320
SPOLU 100
200 NEDAÒOVÉ PRÍJMY
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
211 Príjmy z podnikania
211003 Dividendy
212 Príjmy z vlastníctva
212002 Z prenajatých pozemkov
212003 Z prenajatých budov priestorov a objektov
220 Administratívne a iné poplatky a platby
221Administratívne poplatky
221004 Ostatné /správne,overovanie/
222 Pokuty penále sankcie
222003 Za porušenie predpisov
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh.predaja a slu.
223001 Za predaj výrobkov tovarov a sluieb
223002 Za MŠ,ŠKD,ZŠS
229 Ïa¾ie administratívne a iné poplatky a platby
229005 Za zneèistenie ovzduia
240 Úroky z domácich úverov,pôièiek,vkladov
242 Úroky z vkladov
290 Iné nedaòové príjmy
292 Ostatné príjmy
292008 Z výakov z lotérie a iných podobných hier
292017 Vratky
292027 ostatné nahodilé
SPOLU 200
300 GRANTY A TRANSFERY
311 Granty dobrovolné od sponzorov
312 Transfery v rámci sektora verejnej správy

7564

45

420

45
45

2
167

45

50

45
45
45

30
122
210

45

20

45

2

45
45
45

15
20
250
1308
40

strana 3

Mimoriadna príloha - rozpoèet, dane a poplatky
v tis. Sk
kod zdroja

312001 Zo štátneho rozpoètu
- na stavebný úrad
- na školstvo prenesené kompetencie
- Na školstvo strava deti v hmotnej núdzi
- Na školstvo vzdelávacie poukazy
- Na školstvo štipendiá
- Na školstvo školské potreby
- Na aktivaènú èinnos
- Na neinvestièné výdavky Z
- Na územný plán obce
SPOLU 300

111
111
111
111
111
111
111
111
111

CELKOM BENE PRÍJMY

12119

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOÈET
200 NEDAÒOVÉ PRÍJMY
230 Kapitálové príjmy
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív
42
300 GRANTY A TRANSFERY
322001 Zo štátneho rozpoètu
-normatívny príspevok na kap. výd. na úseku školstva 111
CELKOM KAPTÁLOVÉ PRÍJMY
SPOLU BENÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
FINANÆNÉ OPERÁCIE
450 Ostatne operácie
454 Prevod prostriedkov z peòaných fondov

31
2100
10
65
8
3
210
330
450
3247

130

130
12249

45

3

CELKOM FINANÈNÉ OPERÁCIE

3

SPOLU PRÍJMY A FINANÈNÉ OPERÁCIE

12252

01
01.1.1.6
01.1.2
01.7.0
SPOLU 01
03
03.2.0
SPOLU 03
04
04.4.3
04.5.1
04.6.0
04.7.3
SPOLU 04
05
05.1.0
SPOLU 05
06
06.2.0
06.4.0
SPOLU 06
08
08.1.0
08.2.0.5
08.2.0.9
08.4.0
SPOLU 08
09
09.1.1
09.1.2

Vzdelávanie
Predškolská výchova-Materská škola
Základné vzdelanie –Základná škola

Rekreácia,kultúra,náboenstvo
Rekreaèné a portové sluby
Kninica
Ostatné kultúrne sluby
Náboenské a iné spoloè. sluby

Bývanie a obèianska vybavenos
Výstavba ,Aktivaèné práce
Verejné osvetlenie

Ochrana ivotného prostredia
Nakladanie s odpadmi

Ekonomická oblas
Výstavba –UP obce
Cestná doprava
Komunikácie – MMDS
Cestovný ruch

Verejný poriadok a bezpeènos
Ochrana pred poiarmi

Všeobecné verejné sluby
Výdavky verejnej správy
Finanèná oblas
Transakcie verejného dlhu

1220
2495

250
10
330
50
640
688
1250

257
450

50

145

270
790

260

10
250

15
10
25

50

210
10
220

145

350
350

30
30

1110

350
350

697

1910

1100
10

630
tovary a
sluby

490
20
110
50
670

697

poistné

z toho
620

1910

610
mzdy a
platy

5
5

80
50
380

250

10

10

640
bené
transf.

-4BENÉ VÝDAVKY

490
20
110
50
670

30
30

3717
10
205
3932

-ROZPOÈET VÝDAVKY OBCE PODBIEL NA ROK 2006
Èíslo
rozpoètovej
poloky
Názov
600
Spolu

205
205

650
spácanie
úrokov

50
60

1117

50
60

1117

1117

80

80

1117

80

100

100

80

100

100

obstaranie
kap. aktiv

kapit.
transf.

KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
700
z toho
Spolu 710
720

364
364

640

1337

350

750

30

4396

FINANÈNÉ CELKOM
OPERACIE
800
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CELKOM

09.5.0
09.6.0.1
SPOLU 09
10
10.1.2.3
10.2.0
10.4.0.5
SPOLU 10

Èíslo
rozpoètovej
poloky

Sociálne zabezpeèenie
Invalidita a aké zdr.postihnutie
Staroba
Rodina a deti

Školský klub detí
Školské stravovanie v predš.zar. a ZŠ

Názov

ROZPOÈET VÝDAVKY OBCE PODBIEL NA ROK 2006

10481

10
182
21
213

161
550
4426

600
Spolu

1615

16

45
4453

16

40
105
852

poistné

z toho
620

45

115
300
2353

610
mzdy a
platy

3687

38

38

4
140
1204

630
tovary a
sluby

521

10
83
21
114

2
5
17

640
bené
transf.

BENÉ VÝDAVKY

205

650
spácanie
úrokov

1407

110

1407

110

KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
z toho
700
Spolu 710
720
obstaranie kapit.
kap. aktiv
transf.

364

12252

213

4536

FINANÈNÉ CELKOM
OPERACIE
800
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V tis.Sk

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOÈET
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
711001 Nákup pozemkov
04.5 Doprava
04.5.1 717001 Realizácia nových stavieb chodník
06.2 Rozvoj obcí
06.2.0 716 Projektová dokumentácia
06.2.0 717001 Realizácia nových stavieb
06.2.0 717002 Rekonštrukcia a modernizácia
09.1.1.1 Predškolská výchova – MŠ
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
09.1.2.1 Základné vzdelanie -ZŠ
717002 Rekonštrukcia a modernizácia

kód zdroja
45

100

45

80

45
45
45

50
867
200

45

50

45

60

1407

CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
FINANÆNÉ OPERÁCIE Výdavky rok 2005
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
800 Výdavky z transakcií s fin. aktívami
821 Splácanie tuzemskej istiny
821005 Z bankových úverov a dlhopisov
CELKOM FINANÈNÉ VÝDAVKY

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A FINANÆNÉ OPERÁCIE

45

364
364

1771

V Podbieli dòa: 16.12.2005
Vypracoval: Dvorská
Ing. Ján Sitek
starosta obce
Rozpoèet obce Podbiel na rok 2006 bol schválený dòa 16.12.2005 na obecnom zastupite¾stve, uznesením è. 23/2005
v bode C ods.3.

Váení èitatelia!

Na ïalích stranách mimoriadnej prílohy obecných
novín prináane informácie o zmenách Veobecných
záväzných nariadení Obce Podbiel a daniach na rok 2006
tak, ako boli schválené na verejnom Obecnom
zastupite¾stve 16. decembra 2005.
Tieto infromácie prináame v obsiahlej mimoriadnej
prílohe i z toho dôvodu, aby bolo moné si ich odloi ako
samostatný dokument obsahujúci údaje, ktoré je vhodné
ma kedyko¾vek v prípade potreby rýchlo dostupné v
kadej domácnosti.
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Veobecne záväzné nariadenie obce
o dani z nehnute¾ností

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2006
a
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2006.
Veobecne záväzné nariadenie obce
o dani z nehnute¾ností na rok 2006
Obec Podbiel v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona è.369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov a
ustanoveniami zákona è.582/2004 Zb. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení
neskorích predpisov vydáva

Veobecne záväzné nariadenie obce
o dani z nehnute¾ností è. 01/2006 z 16.12.2005
o podmienkach urèovania a vyberania dane
z nehnute¾ností na území obce Podbiel.
Úvodné ustanovenie
§1
(1) Obecné zastupite¾stvo v Podbieli pod¾a § 11 ods.4 písm. d)
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov rozhodlo, e v nadväznosti na zákon è.582/2004 Zb. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov zavádza s
úèinnosou od 01.01.2006 daò z nehnute¾ností na kalendárny rok
2006, ktorý je zdaòovacím obdobím.
(2) Základné ustanovenia o zdaòovaní pozemkov, stavieb a bytov
sú uvedené v zákone è.582/2004 Zb. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré upravujú daòovníka dane z nehnute¾ností, základ
dane z nehnute¾ností, základné roèné sadzby dane z nehnute¾ností,
ktoré môe obec týmto veobecne záväzným nariadením zvýi
alebo zníi, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníenie
dane správcom dane, vznik a zánik daòovej povinnosti, povinnos
predkladania daòového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.

Èl. I
Daò z pozemkov
§2
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda,
chme¾nice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota
pozemku bez porastov urèená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe è.1 zákona è.582/

2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, teda OP - 5,57 Sk, TTP - 0,64
Sk/m2.
(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky
vyuívané vodné plochy je hodnota pozemku urèená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na 1 m2 pod¾a
platných predpisov o stanovení veobecnej hodnoty majetku
(napr.znalecký posudok).
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada,
zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pozemkov za m2 (záhrada 56,- Sk/m2, zastavané
plochy a nádvoria 56,- Sk/m2, ostatné plochy 56,- Sk/m2 a stavebné
pozemky 560,- Sk/m2) uvedenej v prílohe è.2 zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

§3
Sadzba dane
(1) Roèná sadzba dane z pozemkov pod¾a tohto veobecne
záväzného nariadenia je v celej obci urèená takto:

- pre druhy pozemkov: orná pôda, trvalé trávnaté porasty, lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
za ostatné hospodársky vyuívané vodné plochy, ïalej za zastavané
plochy a nádvoria a ostatné plochy je 0,60 % zo základu dane,
- pre druhy pozemkov: záhrady a stavebné pozemky je 0,40 % zo
základu dane.
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Èl. II
Daò zo stavieb
§4
Sadzba dane

(1) Roèná sadzba dane zo stavieb je urèená v tomto veobecne
záväznom nariadení v celej obci takto:
a) 2 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace prísluenstvo
hlavnej stavby
b) 2 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby vyuívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu.
c) 6 Sk za stavby rekreaèných a záhradkárskych chát a domèekov
na individuálnu rekreáciu.
urèené alebo pouívané na tieto úèely, postavené mimo bytových
domov.
e) 10 Sk za priemyselné stavby, stavby slúiace energetike, stavby
slúiace stavebníctvu, stavby vyuívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
f) 24,50 Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
èinnos, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou èinnosou.
g) 6 Sk za ostatné stavby.
(2) Pri viacpodlaných stavbách sa týmto veobecne záväzným
nariadením obce urèuje príplatok za podlaie v sume 0,90 Sk/1m2
za kadé ïalie podlaie okrem prvého nadzemného podlaia (
§12 ods.3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Èl. III
Daò z bytov
§5
Sadzba dane
(1) Roèná sadzba dane z bytov je pod¾a tohto veobecne
záväzného nariadenia urèená takto :
(a) 2 Sk za byty
(b) 2 Sk za nebytové priestory

Èl. IV
§6
Oslobodenie od dane a zníenie dane
(1) Správca dane ustanovuje, e poskytuje oslobodenie od dane z
pozemkov (§ 17 ods.2 zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na :
(a) pozemky, na ktorých je cintorín,
(b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a portovísk,
(c) pozemky funkène spojené so stavbami slúiacimi verejnej
doprave,
(d) pozemky uívané kolami a kolskými zariadeniami.

(2) Správca dane ustanovuje, e poskytuje zníenie dane zo stavieb
a bytov ( § 17 ods.3 zákona o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto :
(a) 20 % z daòovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve obèanov s akým zdravotným postihnutím, ktoré slúia
na ich trvalé bývanie,
(b) 20 % z daòovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve obèanov starích ako 75 rokov, ktoré slúia na ich
trvalé bývanie.
(3) Správca dane ustanovuje, e veková hranica obèanov na
poskytnutie zníenia dane zo stavieb a bytov je 75 rokov.

Èl. VII
§9
Závereèné ustanovenia
(1) Obecné zastupite¾stvo obce Podbiel sa na tomto veobecne
záväznom nariadení o dani z nehnute¾ností na rok 2006 uznieslo
dòa 16.12.2005.
(2) Veobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos dòom
01.01.2006.

Ing. Ján Sitek
starosta obce

V Podbieli dòa 16.12.2005

Veobecne záväzné nariadenie obce
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2006
a o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na rok
2006.
Obec Podbiel v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona è.369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov a
zákonom è.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorích
predpisov vydáva

Veobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o
nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom è. 03/2006 z 16.12.2005 a o podmienkach
urèovania a vyberania poplatku na území obce Podbiel.
§1
(1) Obecné zastupite¾stvo v Podbieli pod¾a § 11 ods.4 písm. d)
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
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predpisov rozhodlo, e v nadväznosti na zákon è.582/2004 Zb. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov zavádza s
úèinnosou od 01.01.2006 na kalendárny rok 2006, ktorý je
zdaòovacím obdobím, miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(2) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné
likvidáciu odpadu si zabezpeèi zmluvne s príslunou organizáciou.

§2
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ïalej len poplatok) sa platí za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.

§3
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku na rok 2006 za komunálne odpady je:
a) pre fyzické osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, súèin 0,38 Sk za jeden liter odpadov, objemu
zbernej nádoby urèenej týmto nariadením a poètu odvozov :
- 1-èlenná a 2-èlenná domácnos platí 546,- Sk za odvoz odpadu
v intervale 1x za 4 týdne,
- 3 a viacèlenná domácnos platí 1.092,- Sk za odvoz odpadu v
intervale 1x za 2 týdne.
b) pre fyzické osoby, ktoré sú na území obce oprávnené uíva
alebo uívajú byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej èas,
súèin sadzby 0,38 Sk za jeden liter odpadov, objemu zbernej nádoby
urèenej týmto nariadením a frekvencie odvozov v intervale 1x za
4 týdne, t.j. 546,- Sk.
(2) Sadzba poplatku na rok 2006 za drobné stavebné odpady je
1,30 Sk za jeden kilogram .

§4
Splatnos poplatku
(1) Poplatok je splatný do 31.mája 2006.

(2) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu
alebo bezhotovostne na úèet Obce Podbiel è.23723332/0200.

§5
Oslobodenie od poplatku a zníenie poplatku
(1) Obec poplatok poplatníkovi odpustí za obdobie, za ktoré preukáe :
a) e sa dlhodobo zdriava alebo zdriaval v zahranièí (pracovná
zmluva, vízum, èestné vyhlásenie atï.)
b) svoju neprítomnos v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej
sluby (potvrdenie).
(2) Obec zníi o polovicu poplatok poplatníkovi v jednoèlennej
domácnosti.
(3) Poplatník si uplatnení odpustenie poplatku pod¾a bodu 1.
písomnou iadosou najneskôr do 15 dní nasledujúceho
kalendárneho roka.

§6
Nakladanie s komunálnym odpadom
(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území
obce, a s drobnými stavebným odpadmi, ktoré vznikli na území
obce, zodpovedá obec.
(2) Obèania obce sú povinný vyuíva nádoby urèené na zber
komunálneho odpadu a nádoby na oddelené zhromaïovanie
separovaných zloiek odpadu. Zároveò sú povinní postara sa o
to, aby pred uloením do nádob boli odpady náleite vytriedené a
na odvoz riadne pripravené.
(3) Kadá domácnos na území obce Podbiel je povinná vlastni
nádobu na komunálny odpad, oznaèenú súpisným èíslom prísluného
rodinného domu a farebnou nálepkou, ktorú mu pridelí obecný
úrad pod¾a frekvencie odvozu odpadu. Modrá nálepka  odvoz
1x za 4 týdne, ltá nálepka - odvoz 1x za 2 týdne. V obci je
zavedený zber komunálnych odpadov do 110 l kuka nádob s
vývozom 1x za 4 týdne alebo 2x za 4 týdne. Pod¾a poiadaviek
Obec Podbiel rozhodne o vyej frekvencii odvozov.

(4) Zberné nádoby musia by umiestnené na prístupných miestach
pred rodinnými domami a bytovými domami, nie na komunikáciách
a chodníkoch
(5) Zneèistenie okolia zberných nádob spôsobené pri vyprázdòovaní
nádob a odvoze komunálnych a separovaných odpadov odstránia
pracovníci oprávneného vývozcu okamite pri zbere.
(6) Majite¾ kuka nádoby je zodpovedný za jej technický stav. V
prípade jej pokodenia je povinný ju opravi alebo si zakúpi novú
kuka nádobu. Inak mu nebude vykonaný vývoz domového odpadu
(7) Obec zabezpeèí 2 x do roka v mesiacoch apríl a september
zber drobných stavebných odpadov vzniknutých pri stavebnej
èinnosti a demoláciách a oddelene vytriedených odpadov z
domácností s obsahom kodlivín.

§7
Separovaný zber
(1) Separácia odpadov je delenie odpadov pod¾a druhov alebo
odde¾ovanie zloiek odpadov, ktoré nemono následne zaradi ako
samostatné druhy odpadov.
(2) Povinnosou drite¾a odpadov je zhromaïova vytriedené
odpady pod¾a druhov odpadov a zabezpeèi ich pred
znehodnotením a odcudzením.
(3) Obyvatelia obce, fyzické osoby - podnikatelia a právnické
osoby, vlastníci alebo správcovia nehnute¾nosti nachádzajúcej sa
na území obce sú povinné zapoji sa do systému separovaného
zberu zavedeného obcou a realizovaného prostredníctvom
oprávneného vývozcu.
(4) Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odváa,
premiestòova alebo vyprázdòova zberné nádoby alebo inak s
nimi manipulova. v
(5) Zberné nádoby sú farebne odlíené.
(6) Zberné nádoby urèené pre domácnosti sú vrecia a to:
zelené - sklo: biele a farebné f¾ae, poháre, okenné sklo, sklenené
èrepy atï.. Nepatrí sem porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo..
modré - plasty : plastové f¾ae atï.. Nepatria sem obaly z jogurtu,
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ampónu, pasty, olejov, igelitové fólie.
(7) Zberné nádoby na verejných priestranstvách sú ve¾kokapacitné
kontajnery a to:
modré  papier
biele  kovové odpady
lté  plasty
hnedé  Tetra pack
zelené - sklo
(8) Odvoz vyseparovaných zloiek odpadu je kadý 4. tvrtok v
mesiaci.
(9) Zberné nádoby - vrecia - obèania obdria na obecnom úrade.

§8
Likvidácia tekutých odpadov
(1) Tekuté odpady sú odpady z domácností, ktoré vznikajú na
území obce pri èinnosti fyzických osôb a odpady podobného
charakteru vznikajúce pri èinnosti fyzických alebo právnických
osôb - podnikate¾ov.
(2) Je zakázané vypúa tekuté odpady do pôdy, vodných tokov
a zberaèov povrchovej vody
(3) Osoby produkujúce tekutý odpad v èastiach obce, v ktorých
je vybudovaný kanalizaèný zberaè, sú povinné zrealizova pripojenie
svojej nehnute¾nosti na kanalizaèný zberaè najneskôr do 6
mesiacov od uvedenia prísluného kanalizaèného zberaèa do
èinnosti.
(4) Prevádzkovate¾om kanalizácie a ÈOV v obci Podbiel je
Severoslovenská vodárenská spoloènos, a.s., OZ 02 Dolný Kubín.
(5) Kanalizaèná prípojka ako drobná stavba môe by zrealizovaná
na základe iadosti a po vydaní stanoviska Obce Podbiel v súlade
so zákonom è.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorích predpisov.
(6) Napojenie kanalizaènej prípojky na hlavný zberaè prevedie na
základe iadosti prevádzkovate¾ kanalizácie a ÈOV Podbiel.
(7) Poplatok za napojenie nehnute¾nosti na miestnu kanalizaènú
sie platia na území obce len fyzické osoby-podnikatelia a právnické
osoby a to vo výke 10.000,- Sk.

§9
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
(1) Zber elektroodpadu z domácností bude na území obce
vykonávaný oprávnenou osobou.

(2) Elektroodpad bude zbieraný z domácností oprávnenou osobou
formou oddeleného zberu

§ 10
Biologicky rozloite¾ný odpad
(1) Povinnosou vetkých pôvodcov bioodpadu (odpady zo záhrad
pri rodinných domoch, v záhradkárskej osade, odpady pri údrbe
verejnej zelene, parkov a cintorínov) je prednostne tento odpad
kompostova.
(2) Obecný úrad zabezpeèí u organizácie poverenej zberom
najmenej dvakrát roène na jar  apríl, máj, na jeseò  september,

október zber a prepravu odpadov za úèelom ich zhodnotenia príp.
uloenia na skládku. Pre tento úèel obecný úrad dohodne spôsob
zberu, prepravy, znekodnenia a intervaly vývozu.

§ 11
Priestupky
(1) Kto vykoná likvidáciu odpadov v rozpore s týmto veobecne
záväzným nariadením obce, dopustí sa priestupku v zmysle zákona
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
(2) Ak poruí toto nariadenie právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, môe je by v súlade s § 13 zákona è.
612/2002 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov
uloená pokuta do výky 200.000,- Sk.
(3) Výnosy z uloených pokút sú príjmom rozpoètu Obce Podbiel.

§ 12
Závereèné ustanovenia
(1) Obecné zastupite¾stvo obce Podbiel sa na tomto veobecne
záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na rok 2006 a o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2006 uznieslo
dòa 16.12.2005.
(2) Veobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos dòom
01.01.2006.

V Podbieli dòa 16.12.2005.

Ing. Ján Sitek
starosta obce

Veobecne záväzné nariadenie obce
o ostatných miestnych daniach na rok 2006
Obec Podbiel v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona è.369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov a
ustanoveniami zákona è.582/2004 Zb. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení
neskorích predpisov vydáva

Veobecne záväzné nariadenie obce
o ostatných miestnych daniach è. 02/2006 z 16.12.2005
a o podmienkach urèovania
a vyberania miestnych daní na území obce Podbiel.
Úvodné ustanovenie
§1
(1) Obecné zastupite¾stvo v Podbieli pod¾a § 11 ods.4 písm. d)
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov rozhodlo, e v nadväznosti na zákon è.582/2004 Zb. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorích predpisov zavádza s
úèinnosou od 01.01.2006:
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(2) Sadzba dane za umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo
obdobných zariadení na verejnom priestranstve na rok 2006 sa
platí 5,- Sk za kadý aj zaèatý m2 a kadý aj zaèatý deò.

(a) daò za psa
(b) daò za uívanie verejného priestranstva
(c) daò za ubytovanie
(d) daò za predajné automaty
(e) daò za nevýherné hracie prístroje
na kalendárny rok 2006, ktorý je zdaòovacím obdobím.
(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je predmetom osobitného predpisu.
(3) Základné ustanovenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku sú uvedené v zákone è.582/2004 Zb. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorích predpisov, ktoré upravujú predmet dane,
daòovníka, základ dane, vznik a zánik daòovej povinnosti a správu
dane.

Èl. I
Daò za psa
§2
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok 2006 je 150,Sk

§3
Oznamovacia povinnos a platenie dane

(1) Daòovník je povinný písomne oznámi vznik daòovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti a v tejto
lehote zaplati daò na zdaòovacie obdobie alebo pomernú èas
dane na zostávajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daòová povinnos.

Èl. II
Daò za uívanie verejného priestranstva
§4
Predmet dane
(1) Predmetom dane za uívanie verejného priestranstva je osobitné
uívanie verejného priestranstva a doèasné parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, ktoré je
týmto veobecne záväzným nariadením urèené na parkovisku pri
kultúrno-portovej hale a na parkovisku pri ihrisku Pod Pálenicou.

§5
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za uívanie verejného priestranstva na rok 2006
je 2,- Sk za kadý aj zaèatý m2 osobitne uívaného verejného
priestranstva a kadý aj zaèatý deò a za doèasné parkovanie
motorového vozidla za kadú aj zaèatú hodinu a jedno parkovacie
miesto.

(3) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia alebo
zariadenia slúiaceho na poskytovanie sluieb na rok 2006 je 20,Sk za kadý aj zaèatý m2, najmenej vak 100,- Sk.

§6
Spôsob vyberania dane
(1) Daò za uívanie verejného priestranstva sa platí po podaní
písomnej iadosti o povolenie na uívanie verejného priestranstva
na základe výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
bezhotovostne na úèet obecného úradu.

Èl. III
Daò za ubytovanie
§7
Predmet dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné
ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

§8
Sadzba dane
(1) Sadzba dane na rok 2006 je 5,- Sk na osobu a prenocovanie.

§9
Vyberanie dane
(1) Platite¾om dane je prevádzkovate¾ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
(2) Prevádzkovate¾ zariadenia vyberie daò od daòovníka na
samostatný úètovný doklad s uvedením poètu prenocovaní v
zariadení a celkovej výky dane za ubytovanie.
(3) Do 15. dòa kalendárneho tvrroka nasledujúceho po tvrroku,
v ktorom daòová povinnos vznikla, prevádzkovate¾ predloí
úètovný doklad spolu s výkazom za poèet prenocovaní v danom
tvrroku a vybratou daòou za ubytovanie na obecný úrad v
Podbieli.

Èlánok IV.
Daò za predajné automaty
§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty,
ktoré vydávajú tovar za odplatu (ïalej len predajné automaty).

§ 11
Daòovník
(1) Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
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predajné automaty prevádzkuje.

§ 12
Základ dane
(1) Základom dane je poèet predajných automatov.

§ 13
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane na rok 2006 je 2.000,- Sk za jeden predajný
automat.

§ 14
Vznik a zánik daòovej povinnosti
(1) Daòová povinnos vzniká dòom zaèatia prevádzkovania
predajných automatov a zaniká dòom skonèenia ich
prevádzkovania.

§ 15
Oznamovacia povinnos a platenie dane
(1) Daòovník je povinný písomne oznámi vznik daòovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti a v tejto
lehote zaplati daò na zdaòovacie obdobie alebo pomernú èas
dane na zostávajúce dni zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daòová povinnos.
(2) V ïalích zdaòovacích obdobiach je daò na zdaòovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaòovacieho obdobia.
(3) Ak daòová povinnos zanikne v priebehu zdaòovacieho obdobia
a daòovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dòa
zániku daòovej povinnosti pod¾a §14, správca dane vráti pomernú
èas dane za zostávajúce dni zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola
daò zaplatená.

Èlánok V.
Daò za nevýherné hracie prístroje
§ 16
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie
prístroje, ktoré sa spúajú alebo prevádzkujú za odplatu, prièom
tieto hracie prístroje nevydávajú peòanú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti (ïalej len nevýherné hracie
prístroje).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na poèítaèové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry.

§ 17
Daòovník
(1) Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 18
Základ dane
(1) Základom dane je poèet nevýherných hracích prístrojov.

§ 19
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj na rok 2006 je
3.000,- Sk.

§ 20
Vznik a zánik daòovej povinnosti
(1) Daòová povinnos vzniká dòom zaèatia prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov a zaniká dòom skonèenia ich
prevádzkovania.

§ 21
Oznamovacia povinnos a platenie dane
(1) Daòovník je povinný písomne oznámi vznik daòovej povinnosti
správcovi dane najneskôr do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti a
v tejto lehote zaplati daò na zdaòovacie obdobie alebo pomernú
èas dane na zostávajúce dni zdaòovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daòová povinnos.
(2) V ïalích zdaòovacích obdobiach je daò na zdaòovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaòovacieho obdobia.
(3) Ak daòová povinnos zanikne v priebehu zdaòovacieho obdobia
a daòovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dòa
zániku daòovej povinnosti pod¾a § 20, správca dane vráti pomernú
èas dane za zostávajúce dni zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola
daò zaplatená.

§ 22
Oslobodenie od dane
(1) Obec Podbiel a príspevkové organizácie zriadené Obcou sú
od dane za nevýherné hracie prístroje oslobodené.

Èl. VI
§ 23
Závereèné ustanovenia
(1) Obecné zastupite¾stvo obce Podbiel sa na tomto veobecne
záväznom nariadení o dani z nehnute¾nosti na rok 2006 uznieslo
dòa 16.12.2005.
(2) Veobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnos dòom
01.01.2006.

V Podbieli dòa 16.12.2005.

Ing. Ján Sitek
starosta obce

