Mesto Modrý Kameň v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona SNR č. 218/2004 Z.z.
o miestnych poplatkoch v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MODRÝ
KAMEŇ

o

č. 42/2005
miestnom poplatku
ÚVODNÉ

USTANOVENIE

Miestnym poplatkom, ktorý môže obec vyberať v zmysle §-u 1 odst. 1 zákona č.
218/2004 o miestnych poplatkoch je:
I.
poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie.

I. časť - Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu
na iné účely ako na bývanie
§1
Predmet dane
(1) Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie platí užívateľ
bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.
(2) Sadzba poplatku je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt,
sadzba poplatku za užívanie bytu je ročne najviac päťnásobok ročnej úrady za m²
podlahovej plochy takto užívanej časti bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním
bytu.
(3) Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely
ako na bývanie a za každý i neúplný m² takto užívanej podlahovej plochy.

§2

Osobitné ustanovenia
(1) Poplatník, užívateľ bytu na iné účely ako na bývanie, je povinný oznámiť vznik alebo
zánik poplatkovej povinnosti najneskôr do 7 dní od vzniku alebo zániku týchto
skutočností.
(2) Spôsoby vyberania poplatku sú nasledovné:
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu v Modrom Kameni,
b) na účet správcu dane mesta Modrý Kameň v peňažnom ústave VÚB Veľký
Krtíš.
(3) Správu poplatku vykonáva mesto Modrý Kameň, ktoré ich na svojom území zaviedlo.
(4) Nesplnenie poplatkovej povinnosti a porušenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Modrý Kameň č. 42/2005 o miestnom poplatku môžu byť stíhané právnické
alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a fyzické osoby môžu byť
stíhané za priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov.
(5) Nesplnenie si poplatkovej povinnosti zakladá výkon rozhodnutia tejto pohľadávky
mesta voči poplatníkovi, pričom poplatníkovi môžu vzniknúť ďalšie trovy výkonu
rozhodnutia.

§3

Záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa v plnom znení celé Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č.
22/1999 o miestnych poplatkoch, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva dňa 25.06.1999 a účinnosť nadobudlo dňom 12.07.1999. Ruší sa aj
Doplnok č. 1 k VZN č. 22/1999 o miestnych poplatkoch.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č. 42/2005 o miestnom poplatku
bolo prejednané a schválené na 7. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Modrom Kameni dňa 24. novembra 2005 uznesením č. 59/2005.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 42/2005 o miestnom poplatku nadobúda účinnosť
15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli a to 9. decembra 2005 .

V Modrom Kameni, dňa 25. november 2005
Vyvesené dňa:

25. november 2005

Zvesené dňa:

9. december 2005

Ing. Aladár Bariak
primátor mesta

