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PRÍHOVOR
STAROSTU OBCE
Tak ako v minulosti je potrebné
zhodnotiŅ uplynulé obdobie od 15.9.2007
po dnešné dni.
Oslavy k patrónke nášho kostola
15.9.2007 prebehli pomerne hladko, naši
spoluobčania si mohli pozrieŅ v kultúrnom
programe - mládežnícky súbor
Terchováček, ženský spevácky zbor zo
Stráňavy, hudobno-zábavný program p.
Hruštinca, heligonkárov s hosŅami p.
Černanského a následným nede¾ným
futbalom. V sobotu prebehla zábava
a diskotéka do skorého rána.
V mesiaci október prebehlo
posedenie so staršími a prestárlymi
občanmi. V novembri bolo podujatie
venované životným jubileám a prvýkrát aj
ohodnotenie — uctenie si viacnásobných
darcov krvi.
Tento spoločenský rámec akcií v obci
i v iných dňoch narušili viackrát „potúžení“
mladiství, ktorí vnikli na súkromné
pozemky, záhrady, kde ničili všetko, čo im
prišlo pod ruky. V novembri pri svojej
nočnej bujarosti takmer zapálili dom od
horiacej tuje, ktorá bola zapálená od svetlíc,
nebyŅ dobrých susedov, ktorí tuju uhasili.
Po týchto incidentoch sme okrem iného
určili jednotné otváracie a zatváracie
hodiny v pohostinstvách. Pri poslednej
diskotéke som dal ultimátum, že pokia¾
sa bude v neskorých resp. ranných
hodinách robiŅ opätovne neporiadok
a podobné neprístojnosti, bude táto
diskotéka posledná, no našŅastie sŅažnosti
neboli.
Obdobne to platí aj pre Štefanskú
a Silvestrovskú
zábavu.
Preto
upozorňujem spoluobčanov, že pokia¾
dôjde v denných a nočných hodinách
k násilnostiam,
krádežiam,

poškodzovaniu súkromného majetku, toto
si musia občania samostatne nahlásiŅ na
políciu, ale nie až po nieko¾kých dňoch
na Obecnom úrade, po tomto čase sa
mnoho vecí míňa účinkom.
Treba volaŅ z mobilného telefónu na
041/112, 158 políciu, 150 — hasiči z pevnej
linky 112, 158, 150.
Dňa 14.12.2007 bolo na obecnom
zastupite¾stve schválené „Všeobecné
záväzné nariadenie o miestnych daniach
a poplatkoch (VZN) a rozpočet obce na rok
2008, ktorého časŅ je uvedená na inom
mieste Stráňavských zvestí, alebo na
vývesnej informačnej tabuli, kde budú
všetky poplatky, nariadenia, pokuty
podrobne rozpísané.
V mesiaci október, november
a december prebehli družobné návštevy
zástupcami obce v Po¾sku — v obci Polanka
Wielka a na Morave v obci Fryčovice pri
Frýdku-Místku.
Dňa 6.6.2007 bola podpísaná aj
spolupráca o prihraničnom styku, ktorá
bude základom pri čerpaní eurofondov,
o ktorom Vás v budúcnosti budeme
informovaŅ.
Oh¾adne bytovej otázky prebehne
v mesiacoch február — apríl výberové
konanie na obsadenie nájomnej bytovky,
kde budú okrem iného vypracované aj
podmienky so všetkými náležitosŅami
a podmienkami na bývanie. O všetkom
budú zainteresovaní občania včas
informovaní.

Taktiež musím podotknúŅ, že
v minulosti sme Vás viackrát upozorňovali
na niektoré skutočnosti a v budúcich
mesiacoch začiatkom roka 2008 Vás
opätovne vyzývame na :1. orezanie
stromov na verejných priestranstvách,
urbárskych pozemkoch, ktoré poškodzujú
vedenie káblovej televízie, obecného
rozhlasu a verejného osvetlenia .
Termín : do 31.1.2008
2. Zákaz parkovaniav zóne zákazu vo
vyhradenom čase — Plánčie, kolónia a ul.
Športovcov ( nedá sa v zimných mesiacoch
prevádzaŅ okrem iného i zimná údržba).
3. Odpojenie dážïových vôd, jazierok
a pod, ktoré vyúsŅujú iba do spláškovej
kanalizácie.
Na uvedené upozorňujeme preto,
aby sa dané veci konečne doriešili
k spokojnosti väčšiny spoluobčanov,
pretože je to zahrnuté a konkrétne
riešené v novom VZN na r. 2008, kde budú
za nedodržanie značné finančné postihy.
Taktiež je potrebné občanov
upozorniŅ s oblasti katastra, že od
septembra 2007 je kompletný kataster
nehnute¾ností volne dostupný všetkým
občanom
na
internete
(www.katasterportál.sk), kde získate také
isté informácie ako na ObÚ v Stráňavách.
Záverom mi dovo¾te, aby som v mene
svojom a zamestnancov OcÚ v Stráňavách
Vám poprial, vážení spoluobčania, ve¾a
zdravia, šŅastia, rodinnej pohody v roku 2008.
Ing. Jozef Papán, starosta obce

7 úspešných dní v každom týždni,
52 týždňov naplnených láskou,
12 mesiacov zdravia, šŅastia,
osobných aj pracovných úspechov
po celý rok 2008 želá
Ing. Papán Jozef
- starosta obce s kolektívom obecného úradu.
1

Obecné zastupite¾stvo obce Stráňavy na základe ust. § 2b a § 2c
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2008
o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2008
Čl. 1 - Úvodné ustanovenia
Obec Stráňavy vyberá tieto miestne poplatky:
a.) Poplatok za zriadenie prípojky KTb.) Poplatok za KTc.)
Kanalizačný poplatokd.)Poplatok za hrobové miestae.) Poplatok za
dom smútkuf.) Poplatok za predaj smetných nádobg.) Poplatok za
vyhlásenie v miestnom rozhlaseh.)
Poplatok za odvysielanie
v KTi.) Poplatok za overovanie podpisov a listínj.) Poplatok za
požičiavanie obrusovk.) Poplatok za kopírovanie, rozmnožovanie
faxovaniel.)
Poplatok za nájom budov
Čl. 2 - poplatky
POPLATOK ZA ZRIADENIE PRÍPOJKY KT
4 500,POPLATOK ZA KT
800,KANALIZAČNÝ POPLATOK
300,HROBOVÉ MIESTA /platba na 10 rokov/
jednohrob - občania obce
300,jednohrob — cudzí občania
1000,POPLATOK ZA DOM SMÚTKU /pohreb/
300,PREDAJ SMETNÝCH NÁDOB
700,- kus
VYHLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE
50,ODVYSIELANIE OZNAMU V KT
50,OVEROVANIE PODPISOV
50,- podpis
OVEROVANIE LISTÍN
50,- strana
ZA POŽIČIAVANIE OBRUSOV
15,- kus
KOPÍROVANIE, ROZMNOŽOVANIE
2,- str.A4
FAXOVANIE
5,- str.A4
Čl. 3 - Nájomné za prenajímanie
budov a ich časti

VESTIBUL KD NA PREDAJ
600,- deň
ZASADAČKA KD /rôzne prezentácie/
300,- akcia
TANEČNÁ SÁLA / cudzí, nie naši občania/
2 000,- spoločenské organizácie v obci
1 200,- svadba, občania obce
700,- kar
200,- krstiny, jubileá / občania obce/
300,KUCHYŇA
- / občania obce/
300,- deň
- cudzí, nie naši občania
500,- deň
KLUB DÓCHODCOV
200,- akcia
Pri použití kuchyne si nájomca hradí náklady na spotrebu vody
a elektrickej energie.
Čl. 4 - Spôsob úhrady
Poplatník je povinný uhradiŅ vyrúbenú výšku poplatkov a nájomného
priamou platbou do pokladne OcÚ v Stráňavách, prípadne platbou
na bankový účet obce do 7 dní od vzniku poh¾adávky.
Čl. 5 - Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné
zastupite¾stvo obce Stráňavy dňa 14.12.2007.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia
schva¾uje Obecné zastupite¾stvo obce Stráňavy
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosŅ dňom 1.1.2008 .
Ing. Papán Jozef - starosta obce

H¼ADÁME STARÉ FOTOGRAFIE
Obecný úrad v Stráňavach vyzýva občanov na spoluprácu pri mapovaní
histórie obce. Aj napriek tomu, že obec vydala pri svojom nedávnom jubileu
knihu, v ktorej sú zhrnuté všetky dostupné textové informácie, stále prevláda
pocit, že medzi ¾uïmi budú ešte staré fotografie, ktoré približujú históriu obce.
Práve o ne má obec záujem, lebo obrazových dokumentov z histórie je málo
a chýba dokumentácia obce, jej vzh¾adu, okolia a ¾údí z dávnej minulosti.
Akéko¾vek fotografie môžte hocikedy doniesŅ na obecný úrad, kde budú
tieto fotografie prekopírované a orginály budú majite¾om vrátené. Za námahu
pri h¾adaní starých fotografii ïakujeme.
/redakcia/

BILANCIA ŠKOLY
Celá naša spoločnosŅ prechádza zmenami,
ktoré neobchádzajú ani nás. Zmeny prinášajú
radosti aj starosti.
Od 1.7.2003 vystupujeme ako jeden právny
subjekt, Základná škola s materskou školou,
ktorého súčasŅou je i školská jedáleň a školský
klub detí. Spoločne sa teda snažíme
zabezpečovaŅ výchovu a vzdelávanie od tých
najmenších detí až po začínajúcich
V decembri — tak ako všetci - i my
bilancujeme, čo sa nám podarilo v uplynulom
roku a čo nie. Hodnotíme kalendárny rok
z ekonomického h¾adiska. Kam sme sa
posunuli, zmodernizovali, čo sa nám podarilo
obnoviŅ.
V priestoroch základnej školy sme
dokončili rekonštrukciu kotolne, výmenu
plechových radiátorov za panelové. Náklady
boli čiastočne pokryté z dotácie MŠ ale
i z vlastného rozpočtu (150 000,-Sk). Snažíme
sa i o modernizáciu priestorov, do tried 1.
stupňa boli zakúpené nové skrinky, dve získali
nový nábytok a bola zriadená jazyková učebňa,
v ôsmich triedach sme zrekonštruovali
tabule(spolu 220 000,-Sk), z 2 percent daní
zakúpili športové potreby(25 000,-Sk), zriadili
dve kancelárie (20 000,-Sk) a zakúpili ïalšiu
výpočtovú techniku do počítačovej učebne i na
kancelárske účely (150 000,-Sk). S modernizáciou súvisia i počítačové výukové programy
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a ïalšie učebné pomôcky, ktoré majú p.
učite¾ky na vyučovacie hodiny (50 000,-Sk).
Do priestorov materskej škôlky a školskej
jedálne sme zakúpili nové svetlá, (10 000,-Sk)
ïalej do ŠJ dve chladničky a ïalšie vybavenie
— hrnce, taniere, naberačky, príbory.(108 000,Sk).
Snažíme sa i o modernizáciu priestorov
materskej školy, deti dostanú nové stoly,
stoličky, hračky, aby sa v týchto priestoroch cítili
dobre a bezpečne(72 000,-Sk).I priestory
školského klubu budú čiastočne vynovené
novým nábytkom (20 000,-Sk).
Samozrejme, že každé zariadenie by
potrebovalo ove¾a viac, ve¾a peňazí však
musíme vložiŅ do nevyhnutných opráv
a údržby budov, ktoré sa nám, vïaka OcÚ darí
udržaŅ vo vyhovujúcej forme. Myslím si, že
pokia¾ každý rok investujeme do niečoho
väčšieho, časom naše priestory budú
zmodernizované úplne. Robíme to
predovšetkým pre naše deti, ktoré takisto sa
tešia z každej novej maličkosti.
Za najkrajším obdobím roka — Vianocamiprichádza nový rok. Každý, ve¾ký i malý, má
nejaké priania.
Prajem všetkým
zamestnancom ZŠ s MŠ, rodičom, žiakom
i ostatným obyvate¾om Stráňav, aby sa im všetky,
vyslovené i tajné splnili.
Mgr. Eva Smolková

Štatistika obyvate¾ov
V roku 2007 v našej obci
- Zomrelo16 obyvate¾ov
- Narodilo sa ........ 17 obyvate¾ov
- Prihlásilo sa na trvalý pobyt ....
...................................... 15 obyvate¾ov
- Odhlásilo sa z trvalého pobytu
...................................... 23 obyvate¾ov
- A v obci bolo celkom
............................................ 13 sobášov
V roku 2007 sme oproti roku 2006
zaznamenali úbytok 7 obyvate¾ov.

•••UPOZORNENIE
OTK UPOZORŇUJE VŠETKÝCH
DIVÁKOV, ŽE VYSIELANIE OTK SA
MENÍ Z INTERVALU RAZ ZA 2 TÝŽDNE NA 1X ZA MESIAC,
VŽDY V PRVÚ NEDE¼U V MESIACI.
PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE SLEDUJTE
TEXT NA MONOSKOPE OTK.

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

VZN nadobúda účinnosŅ dňa: 01. 01. 2008
Obecné zastupite¾stvo v STRÁŇAVÁCH. na
základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona SNR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov v y d á
v a pre územie obce STRÁŇAVY toto

VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE č. .1/ 2008
o miestnych
daniach a o
miestnom
poplatku
za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce
ČASŤ
PRVÁ
ÚVODNÉ
USTANOVENIA § 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ïalej
len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ïalej len „miestne dane a miestny
poplatok“) na území obce STRÁŇAVY
(2) Obec STRÁŇAVY ukladá na svojom území
tieto miestne dane:
a) daň z nehnute¾ností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Obec STRÁŇAVY ukladá na svojom území
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane:
daň z nehnute¾ností, daň za psa, daň za predajné
automaty, daň za nevýherné hracie prístroje je
kalendárny rok.
ČASŤ DRUHÁ - MIESTNE DANE.
§ 2 Daň z nehnute¾ností
Daň z nehnute¾ností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov
v bytovom dome (ïalej len „daň z bytov“).
§ 3 Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby
uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ïalej len „zákon o miestnych daniach“).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky
na území obce Stráňavy v členení pod¾a ust. § 6
ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov
vyplýva z ust. § 7 zákona o miestnych daniach.
Výpočet sa musí vykonaŅ vždy k l. januáru
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane
prihliadaŅ nebude, s výnimkou prípadov
vyplývajúcich z osobitnej právnej úpravy.
(4) V súlade s ust. § 7 ods. 4 zákona o miestnych
daniach správca dane určuje, že namiesto
hodnoty pozemku pod¾a ust. § 7 ods. 1 až 3
zákona o miestnych daniach sa pre stavebné
pozemky sa použije hodnota pozemku uvedená
v tomto nariadení.
Správca dane určuje hodnotu pozemku pre
stavebné pozemky na území obce (ust. § 6 ods.
1 písm. g) zákona o miestnych daniach)
560,- Sk/ za m2.
nasledovne:

(5) V súlade s ust. 8 ods. 2 zákona o miestnych
daniach správca dane určuje všeobecnú ročnú
sadzbu dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy
(ust. § 6 zákona o miestnych daniach) pozemkov
nasledovne:
a) orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady
-0,40 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty--0,45 % zo základu dane,
c) záhrady -0,25 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
0,25 % zo základu dane,
lesy -0,25
e)
zastavané
plochy
a nádvoria
- 0,25 % zo základu dane,
0,25% zo základu dane,
f)stavebné pozemky - 0,25
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
- 3,2 % zo základu dane.
§ 4 Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené
v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na
území obce Stráňavy, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží
spojené so zemou pevným základom v členení
pod¾a ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
Na daňovú povinnosŅ nemá vplyv skutočnosŅ, že
sa stavba prestala užívaŅ.
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej
plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej
nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časŅ strešnej
konštrukcie stavby.
(4) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods.
2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane
zo stavieb v obci Stráňavy v katastrálnom území
Stráňavy nasledovne:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
1,50 Sk
príslušenstvo hlavnej stavby
b) stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané
na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
1,50 Sk
vlastnú administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu 10,- Sk
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo
9,- Sk
bytových domov
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
45,- Sk
na administratívu
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosŅ, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosŅou
45,- Sk
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
30,- Sk
(5) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych
daniach určuje správca dane pri viacpodlažných
stavbách príplatok za podlažie vo výške 1, -Sk za
každé ïalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia .
§ 5 Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené
v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové
priestory v bytovom dome na území obce ,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo
právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnych
daniach).
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej
plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(4) V súlade s ust.§ 16 ods. 2 určuje správca
dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Stráňavy
1,50 Sk
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a
nebytového priestoru.
Spoločné ustanovenia pre daň
z nehnute¾ností
(1) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych
daniach sa s oh¾adom na miestne podmienky .....
v obci správca dane oslobodzuje od dane
z pozemkov nasledujúce pozemky:
a) Pozemky vo vlastníctve cirkvi a náboženských
spoločností, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie, tvoriace jeden funkčný celok so
stavbou alebo jej časŅou slúžiacou na vykonávanie
náboženských obradov cirkvi , ak ide o cirkvi a
náboženské spoločnosti registrované štátom v
zmysle zákona č.192/1992 Z.z. o registrácií cirkví
a náboženských spoločností.
b) pozemky na ktorých sú cintoríny
c) pozemky verejne prístupných parkov, verejných
priestranstiev a športovísk
(2) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych
daniach pod¾a miestnych podmienok správca
dane oslobodzuje od dane zo stavieb :
Stavby a ich časti vo vlastníctve cirkví a
náboženských spoločností, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na podnikanie, slúžiace výhradne
na vykonávanie náboženských obradov cirkvi a
náboženských spoločností, ktoré sú registrované
štátom v zmysle zákona č. 192/1992 Z.z. o
registrácií cirkví a náboženských spoločností.
(3) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych
daniach, správca dane znižuje daň zo stavieb a
bytov nasledovne:
a) 50 % z dane zo stavby na bývanie a bytov vo
vlastníctve držite¾ov preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S,
slúžiace výlučne na trvalé bývanie daňovníka
b) 50 % z dane zo stavby na bývanie a bytov vo
vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, slúžiace
výlučne na trvalé bývanie daňovníka
(4) Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane, sa
daň zníži, len ak sa stavby, alebo byty nevyužívajú
na podnikate¾skú alebo inú zárobkovú činnosŅ /
napr. prenájom /.
(5) Daňovníci, ktorým patrí zníženie dane pod¾a
ods. 3 písm. a/ , b/ musia maŅ trvalý pobyt v obci
Stráňavy a sú povinní predložiŅ hodnoverný doklad,
preukazujúci dôvod zníženia dane / napr. preukazZŤP
a ZŤP-S, občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu,
rozhodnutie o bezvládnosti, LV /.
(6) Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane
pod¾a ods. 3 písm. a/, b/ v prípade spoluvlastníctva
sa znižuje daň o výšku pripadajúcu na ich
spoluvlastnícky podiel.
(7) Daňová povinnosŅ vzniká 1. januára
zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívate¾om nehnute¾nosti, ktorá je predmetom
dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnute¾nosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívate¾om
nehnute¾nosti 1. januára bežného zdaňovacieho
obdobia, vzniká daňová povinnosŅ týmto dňom.
(8) Na vyrubenie dane z nehnute¾ností je
rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich
pre daňovú povinnosŅ, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, pokia¾
zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnute¾nosti
vydražením v priebehu roka daňová povinnosŅ
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vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
dní, v ktorom sa vydražite¾ stal vlastníkom
nehnute¾nosti. Daňovník, ktorý nadobudne
nehnute¾nosŅ
vydražením
v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podaŅ priznanie
do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(9) Fyzická osoba alebo právnická osoba je
povinná oznámiŅ, v priebehu príslušného
zdaňovacieho obdobia, správcovi dane
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnute¾ností a každú
zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa,
keï tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na
vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnute¾ností, zmena hodnoty pôdy alebo
pozemku, zmena oslobodenia od dane
z nehnute¾ností alebo zmena zníženia dane
z nehnute¾ností, zmena vekovej hranice občanov
a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane
z nehnute¾ností pod¾a § 104 ods. 2 až 4 zákona
o miestnych daniach.
(10) Daňové priznanie k dani z nehnute¾ností
(ïalej len „priznanie“) je daňovník povinný podaŅ
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosŅ pod¾a stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych
daniach neustanovuje inak a v ïalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnute¾ností.
(11) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor
v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých
osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2),
priznanie podá každá fyzická osoba alebo
právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú,
priznanie podá ten, koho dohodou určili
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosŅ musia
písomne oznámiŅ správcovi dane pred uplynutím
lehoty na podanie daňového priznania. To sa
nevzŅahuje na manželov, ktorí majú pozemok,
stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom
dome v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden
z manželov.
(12) Daňovník je povinný v priznaní uviesŅ všetky
skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň
si sám vypočítaŅ.
(13) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný
uviesŅ v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú
osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om,
je povinný uviesŅ aj obchodné meno alebo názov,
identifikačné číslo a sídlo alebo miesto
podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniŅ
všetky údaje pod¾a daňového priznania. Osobné
údaje pod¾a tohto odseku sú chránené pod¾a
osobitného predpisu.
(14) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov
vyrubí správca dane každoročne do 15. mája
bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode
spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody
podal priznanie pod¾a § 19 ods. 2 zákona
o miestnych daniach, v prípade bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov,
ktorý podal priznanie.
(15) Vyrubená daň z nehnute¾ností je splatná do
31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
Daň za psa § 7
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na
vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený
v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa občan s Ņažkým
zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držite¾om
psa, ak sa nedá preukázaŅ, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych
daniach určuje správca dane sadzbu dane
nasledovne:
150
150, -Sk za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosŅ vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane pod¾a § 22
ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník prestal byŅ vlastníkom alebo
držite¾om psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiŅ vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiŅ
daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časŅ
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosŅ.
Ak daňová povinnosŅ zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časŅ dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(7) Písomné oznámenie sa doručuje na obecný
úrad dvojmo a musí obsahovaŅ označenie
vlastníka alebo držite¾a psa (meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu, pri právnickej osobe
názov a sídlo), druh psa (prípadne i meno), jeho
vek, dátum nadobudnutia, miesto chovu psa
uvedením adresy vlastníka alebo držite¾a .
(8) Vznik daňovej povinnosti preukazuje daňovník
tým, že nahlási chov psa na Obecnom úrade v
obci.
(9) Zánik daňovej povinnosti preukazuje daňovník
(10) Daň za psa vyrubí správca dane v prvom
zdaňovacom období platobným výmerom.
V ïalších zdaňovacích obdobiach je daň zo psa
splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(11) Daňovník môže daň zo psa zaplatiŅ:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce č. 0289696001 / 5600 DEXIA
Banka Slovensko a.s. pobočka Žilina
Spôsob platby oznámi daňovník správcovi dane
pri podaní daňového priznania.
Daň za užívanie verejného priestranstva § 8
(1) Predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto
nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce STRÁŇAVY :
a) hlavné a ved¾ajšie miestne komunikácie v celej
svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších
chodcov,
c) priestranstvo pred KD
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne
obce,/pobrežné pozemky/
(3) Vyhradenými miestami na dočasné parkovanie
motorových vozidiel v obci sú:

a) parkovisko pri termálnom kúpalisku
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva
sa na účely tohto nariadenia rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru,
b) umiestnenie stavby, zariadenia cirkusu,
lunaparku alebo iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo určeného
parkoviska,
(5) Daňovníkom dane za užívanie verejného
priestranstva je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného
priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacieho miesta.
(7) Sadzbu dane
a) za užívanie verejného priestranstva určuje
správca dane, v súlade s ust. § 33 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
- za užívanie verejného priestranstva na predaj
................................................ 200,- Sk/ deň
- za užívanie verejného priestranstva na
ambulantný predaj z auta........... 200,- Sk/ deň
- za užívanie verejného priestranstva za účelom
sezónneho predaja na termálnom kúpalisku
.................................................... 600,- Sk/ m2
za
umiestnenie
skládky
10,materiálu....................................................................10,Sk/m2 a deň
- za umiestnenie stavebného materiálu - 14 dní
bezplatne, potom za poplatok 150,- Sk /
mesiac
- za umiestnenie prenosného reklamného
100,-/m2
zariadenia.........................................100,-/m2
a deň
pôdorysného priemetu
b) za dočasné parkovanie motorového vozidla
určuje správca dane, v súlade s ust. § 33 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
- za dočasné parkovanie autobusu na
100,-Sk/ deň
parkovisku pre term.kúpalisku......100,-Sk/
- za dočasné parkovanie osob.automobilu
50,- Sk/deň
na parkovisku pri term.kúpal. ......50,- za parkovanie na miestnych komunikáciách a
verejných priestranstvách
nad 48 hodín / osob.vozidlá a úžitkové do
50,- Sk/deň
3,5 tony/.....................................50,* ostatné vozidlá /nad 3,5
100,-Sk/deň
tony/.............................................100,-Sk/deň
(8) Daňová povinnosŅ vzniká začatím užívania
verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
(9) Daňovník je povinný podaŅ oznámenie
o začatí užívania verejného priestranstva písomne
na správcovi dane, najneskôr deň pred začatím
osobitného užívania verejného priestranstva,
v neodkladných prípadoch najneskôr v deň, kedy
sa užívanie verejného priestranstva začalo.
Daňovník je povinný ohlásiŅ správcovi dane všetky
skutočnosti, ktoré môže maŅ vplyv na výšku
stanovenej resp. zaplatenej dane, a to v lehote 3
dní odo dňa ich vzniku.
Daňovník je povinný oznámiŅ správcovi dane
skutočnosŅ, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 3
dní odo dňa skončenia užívania verejného
priestranstva.
(10) V prípade, že správca dane zistí užívanie
verejného priestranstva nepovolenou skládkou
materiálu
uloží daňovníkovi / majite¾ovi skládky/ pri prvom
zistení pokutu vo výške 1 000,- Sk.

Pri opakovanom druhom zistení nepovolenej
skládky na verejnom priestranstve uloží
daňovníkovi /majite¾ovi skládky pokutu vo
výške 5 000,- Sk a skládku materiálu v
určenom termíne odstrániŅ.
(11) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí
správca dane platobným výmerom. SplatnosŅ sa
stanovuje nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne správcu dane,
Daň za ubytovanie § 9
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné
prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa
v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Platite¾om dane je prevádzkovate¾ zariadenia,
ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje
(ïalej len „prevádzkovate¾“).
(4) Základom dane je počet prenocovaní.
(5) Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade
s ust. § 40 zákona o miestnych daniach, vo výške
10
10,-Sk na osobu a prenocovanie.
(6) Prevádzkovate¾ vedie evidenciu dane
z ubytovania vybratej od daňovníkov v “Knihe
ubytovaných”. Prevádzkovate¾ vyberie daň za
ubytovanie od daňovníka, o čom mu vystaví doklad
s predpísanými náležitosŅami.
(7) Prevádzkovate¾ platí daň z ubytovania
správcovi dane 4 krát ročne do poklade
správcu dane a to v lehote do 10 dní po skončení
štvrŅroka.
Daň za predajné automaty § 10
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú
prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ïalej len „predajné automaty“).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných
automatov.
(4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a §
51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 2000,- Sk za jeden predajný automat
(5) Daňová povinnosŅ vzniká dňom začatia
prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiŅ vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
dňa vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
daň alebo jej pomernú časŅ za zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosŅ, i zaplatiŅ. V ïalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia dane do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
(7) Ak dôjde k zániku daňovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosŅ správcovi dane v lehote najneskôr 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti daňovníkovi pomernú časŅ dane
pripadajúcu na zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(8) Oznamovaciu povinnosŅ si daňovník musí
splniŅ písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom správcovi
dane na Obecný úrad v Stráňavách.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti
musí obsahovaŅ identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto
prevádzkovania, ... .
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti
musí obsahovaŅ identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto
doterajšieho prevádzkovania, ... .
(9) Daň môže daňovník zaplatiŅ niektorým z
nasledujúcich spôsobov:

a) osobne do pokladne správcu dane
b) poštovou poukážkou alebo PP na účet správcu dane
(10) Na účely daňového konania pri dani
z predajných automatov je daňovník povinný viesŅ
evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o
každom predajnom automate:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b typ predajného automatu
c) údaje o daňovníkovi
Daň za nevýherné hracie prístroje § 11
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje
sú hracie prístroje, ktoré sa spúšŅajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie
prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti (ïalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích
prístrojov.
(5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 59
zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
nasledovne:
a) 2 000 ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosŅ vzniká dňom začatia
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiŅ vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiŅ
daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časŅ
dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosŅ. V ïalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaňovacieho obdobia.
(8) Ak dôjde k zániku daňovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník
oznámi túto skutočnosŅ správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti daňovníkovi pomernú časŅ
dane pripadajúcu na zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(9) Oznamovaciu povinnosŅ si daňovník musí
splniŅ písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom správcovi dane
na Obecný úrad v Stráňavách.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti
musí obsahovaŅ identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho automatu,
miesto prevádzkovania,/objekt,prevádzka,/.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti
musí obsahovaŅ identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho automatu,
miesto doterajšieho prevádzkovania,/objekt,
prevádzka /.
(10) Daň môže daňovník zaplatiŅ niektorým z
nasledujúcich spôsobov:
a) osobne do pokladne správcu dane
b) poštovou poukážkou alebo PP na účet správcu
dane
(11) Na účely daňového konania pri dani
z nevýherných hracích automatov je daňovník
povinný viesŅ evidenciu obsahujúcu nasledujúce
údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) typ hracieho prístroja
c) údaje o daňovníkovi
ČASŤ TRETIA

MIESTNE POPLATKY.
Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
§ 14
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ïalej len „poplatok za
odpad“) sa platí za komunálne odpady okrem
elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
(2) Ak ïalej nie je ustanovené inak, poplatok
platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívaŅ alebo užíva
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časŅ, 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 okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnute¾ností ako vodná plocha (ïalej len
“nehnute¾nosŅ”),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívaŅ alebo užíva nehnute¾nosŅ nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikate¾, ktorý je oprávnený užívaŅ
alebo užíva nehnute¾nosŅ nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba pod¾a odseku 2 písm. a) v obci
súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má
osoba pod¾a odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je oprávnená užívaŅ alebo užíva
nehnute¾nosŅ na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu (to neplatí, ak je v obci
zavedený množstvový zber).
(4) Poplatok za odpad od poplatníka v
ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnute¾nosti; ak je nehnute¾nosŅ
v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a
za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnute¾nosti štát,
vyšší územný celok alebo obec (ïalej len
“platite¾”).
Platite¾ a poplatník sa môžu písomne dohodnúŅ,
že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platite¾.
(5) Poplatková povinnosŅ vzniká dňom,
ktorým nastane skutočnosŅ uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosŅ zaniká
dňom, ktorým zanikne skutočnosŅ zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca
dane, v súlade s ust. § 83 zákona o miestnych
daniach, nasledovne:
a) vo výške 1 ,-Sk / osoba a deň , alebo
365,- Sk/ osoba a rok
V obci nie je zavedený množstvový zber.
(7) Pôvodca odpadu - daňovník je povinný
ukladaŅ komunálny odpad do určených zberných
nádob zodpovedajúcim systému zberu
komunálneho odpadu, a to
* 110 litrovú zbernú nádobu v počte 1 ks na
rodinný dom a do 5 členov domácnosti ,
pri 6 a viac členoch domácnosti 2 ks
zberných nádob.
V prípade zistenia neoprávneného
používania druhej zbernej nádoby,
správca dane uloží sankciu vo výške 1
600,- Sk za každú ïalšiu smetnú nádobu.
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(8) Správca dane určuje poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce pre právnické osoby a fyzické
osoby - podnikate¾ov, ktoré užívajú zbernú
nádobu 110 l........................................ 0,60 Sk/
liter/frekvencia zvozov
užívajú zbernú nádobu
240
l........................................ 0,50 Sk/liter/
frekvencia zvozov
užívajú zbernú nádobu 1100 l
...................................... 0,40 Sk/liter/
frekvencia zvozov
(11) Poplatník je povinný do jedného mesiaca
a) odo dňa doručenia platobného výmeru zaplatiŅ
platbu v hotovosti do pokladne obce, prípadne
PP alebo poštovou poukážkou na číslo b.ú.
obce 0289696001 / 5600 .
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosŅ, 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, ohlásiŅ obci:
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ïalej len “identifikačné údaje”); ak je
poplatníkom osoba pod¾a odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní
povinnosti poplatníka pod¾a § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach,
- údaje rozhodujúce na určenie poplatku pod¾a
§ 79 zákona o miestnych daniach , spolu s
ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie
alebo odpustenie poplatku pod¾a § 83 zákona
o miestnych daniach aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(12) Poplatník je oprávnený podaŅ obci ohlásenie
aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosŅ platiŅ
poplatok má byŅ nižšia, ako mu bola vyrubená,
alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnute¾nosŅ, ktorú je oprávnený užívaŅ.
(13) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom
(14) SplatnosŅ poplatku sa stanovuje do 1
mesiaca od obdržania platobného výmeru.
(15) Obec poplatok odpustí na základe písomnej
žiadosti fyzickej osobe za obdobie,za ktoré
poplatník písomne obci preukáže:
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí - predloží obci
potvrdenie o trvalom pobyte, resp. prechodnom
pobyte v zahraničí
b/ vo viacdetných rodinách piatemu a ïalšiemu
školopovinnému dieŅaŅu (aj študentovi SŠ a VŠ
denného štúdia)
(16) Obec poplatok zníži na základe písomnej
žiadosti o 50% občanom:
a/ osamelo žijúcim, starším nad 70 rokov
b/ študentom študujúcim na SŠ a VŠ mimo
trvalého bydliska, bývajúcich v študentských
domovoch
(16) Poplatok sa určuje na obdobie rok 2008
.
ČASŤ ŠTVRTÁ
Spoločné
a
záverečné
ustanovenia
§ 15 Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku
vykonáva obec STRÁŇAVY prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce .
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(3) Miestnu daň pod¾a § 1 ods. 2 písm. a), b), e),
f) a h) tohto nariadenia možno zaviesŅ, zrušiŅ,
zmeniŅ sadzby, určiŅ oslobodenie alebo zníženie
dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Pri poplatku pod¾a § 1 ods. 3 tohto nariadenia
možno zmeniŅ sadzby, prípady, v ktorých možno
žiadaŅ o zníženie alebo odpustenie poplatku,
spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo
odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má
poplatník preukázaŅ pri vrátení poplatku len k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 16 Záverečné ustanovenia
(1) Pokia¾ toto všeobecne záväzne nariadenie
neobsahuje podrobnú úpravu daní, poplatkov a
konania platia ustanovenia zákona o miestnych
daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení neskorších právnych
predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce
Stráňavy sa uznieslo Obecné zastupite¾stvo
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Stráňavy č. ...... zo dňa ..............
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Stráňavy.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného
nariadenia schva¾uje Obecné zastupite¾stvo
v Stráňavách.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosŅ dňom 1. 1. 2008.
ng.Jozef P a p á n, starosta obce

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA KONANÉHO
23. NOVEMBRA 2007.
P R OG R AM :
1. Vo¾ba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN o daniach a poplatkoch —
návrhy a pripomienky
poslancov.
4. PROMA s.r.o. — územné
riešenie AquaEDEN Stráňavy —
informácia.
5. Vyradenie nepotrebného
a nepoužite¾ného majetku v obci.
6. Rôzne —
a) žiadosŅ Koňuch Jaroslav —
prenájom priestorov
b) riešenie kancelárskych
priestorov OcÚ
c) návrhy do rozpočtu na r. 2008
d) štatút knižnice
e) jednanie s kafilériou —
informácia
f) žiadosŅ o podporu cyklistického
maratónu
g) kurzy AJ a počítačov
h) vyučovanie na harmoniku
ch) jednanie s firmou DONGHEE
o zabezpečení mikrobusu
i) Diskotéka — povolenie
j) KT — návrh na mesačník —
aktuality z obce .
k) Hracie automaty do
pohostinstva — Holboj Peter.
l) informácia o previerky „ochrana
pred požiarmi“.

OBEC S T R Á Ň A V Y
ROZPOČET NA ROK 2008
- PRÍJMY
• Bežné príjmy 2008
• Daňové príjmy - dane z príjmov,
dane z majetku ...................... 13 600
• Daňové príjmy - dane za
špecifické služby ........................... 767
• Nedaňové príjmy - príjmy z
podnikania a z vlastníctva
majetku .............................................. 763
• Nedaňové príjmy - úroky z
tuzemských úverov, pôžičiek,
návr. fin. výpomocí, vkladov ..... 12
• Iné nedaňové príjmy ..................... 50
• Tuzemské bežné granty a
transfery ........................................ 6 692
• Bežné príjmy spolu: ............. 23 594
• Bežné príjmy ............................ 23 594
• Kapitálové príjmy ............................... 0
• Príjmové finančné operácie ....... 0
• Vlastné príjmy RO s právnou
subjektivitou ........................................ 0
• Rozpočtové príjmy spolu .. 23 594

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA KONANÉHO
DŇA 19.OKTÓBRA 2007.
Zasadnutie obecného zastupite¾stva
v Stráňavách konané dňa 19.
októbra 2007 otvoril a viedol
starosta obce Ing. Papán Jozef.
Konštatoval, že zasadnutie je
uznášania schopné, nako¾ko je
prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov OZ.
Za overovate¾ov zápisnice určil:
Púčka Kamila, MUDr. Jančiová Lívia
P R OG R AM :
1. Vo¾ba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. PROMA s.r.o. + Eurodotácie
4. Vyhodnotenie LTS 2007
5. Hospodárenie obce za III.štvrŅrok
2007
6. Inventarizačné komisie
7. Družba Po¾sko — Polanka Wielka
8. Rôzne :
a)Návrh VZN o daniach a poplatkoch
b) ŽiadosŅ DOLVAP o rozšírenie Ņažby
do r. 2022
c) zimná údržba ciest — schválenie
zmluvy
d) kotolňa v MŠ — návrh na riešenie
e) vysielanie OTK
f) otváracie a zatváracie hodiny
v pohostinstvách
g) pokutovanie a vymáhanie pokút
od občanov pri závažných
priestupkoch v obci

