OBEC

HLBOKÉ NAD VÁHOM

Obec Hlboké nad Váhom v súlade s ustanovením § 4 ods.3 písm. c/ § 6 ods.1,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
§2 odst.1, § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,
3, 4 a 7, § 17a, §22, § 29, §30, § 36, § 43, §44, § 51, §52, §59, §77, §78, §83 , § 98, §
98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov u s t a n o v u j e

Návrh
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. .4..../2016

ktorým správca dane určuje miestne dane a podmienky vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Hlboké nad Váhom

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

(1) Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom nad Váhom podľa § 11 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o ,

že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
zmien z a v á d z a s účinnosťou od 01. januára 2017d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í , d a ň
za

psa,

daň

za

užívanie

verejného

priestranstva,

daň

za

nevýherné hracie automaty.
Taktiež obec ukladá:
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
dane z nehnuteľnosti, dane za psa, daň z užívania verejného priestranstva, daň za
nevýherné hracie automaty na území obce Hlboké nad Váhom v zdaňovacom
období roka 2017.

§2

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,

§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a

drobné

stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon

o miestnych daniach“).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Hlboké nad Váhom
v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona
o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať,
okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
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Správca dane ustanovuje hodnoty pozemkov, ktorými sa násobí výmera pozemkov
v m2 pre pozemky uvedené v § 6 zákona

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach,

nasledovné:
0,1314 €/m2 -pre Hlboké n.V.

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:
/v zmysle prílohy č.1 zákona č.582/2004 Z.z. /

0,0199 €/m2 -pre Hlboké n.V.

b/ trvalé trávne porasty
/v zmysle prílohy č.1 zákona č.582/2004 Z.z./

c/ záhrady , zastavané plochy a nádvoria1,32 €/m2 -pre Hlboké n.V.
/v zmysle prílohy č.2 zákona č.582/2004 Z.z./
1,626 €k/m2 -pre Hlboké n.V.

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

1,626 €,- Sk/m2 -pre Hlboké n.V.
1,32 €/m2 -pre Hlboké n.V.

f/ zastavané plochy a nádvoria

13,27 €/m2 -pre Hlboké n.V.

g/ stavebné pozemky

1,32 €/m2 -pre Hlboké n.V.

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Hodnoty pozemkov uvedené v odseku a) až c) a odsekoch f) až h) sú stanovené v zmysle
príloh č.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Hodnoty pozemkov
v odsekoch d) a e) stanovuje správca dane v prípade, že daňovník nepredloží platný
znalecký posudok podľa zákona č.382/2004 v platnom znení a vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z.Z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov je 0.25% .
Správca dane upravuje sadzby nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,70 % zo základu dane,

b/ trvalé trávne porasty

0,70% zo základu dane,

c/ záhrady

0,60 % zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,25 % zo základu dane,

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy

0,25 % zo základu dane,

f/ zastavané plochy a nádvoria

0,60 % zo základu dane,
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g/ stavebné pozemky

0,50 % zo základu dane,

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,60 % zo základu dane.

§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona
o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Hlboké nad Váhom ,
ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným
základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie
nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané
kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba
prestala užívať.
(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 časť strešnej konštrukcie
stavby.
(4) Základná sadzba dane zo stavieb je 0.033 eur za každý aj začatý meter
zastavanej plochy .Správca dane ustanovuje sadzby dane zo stavieb nasledovne:
a/ stavby na bývanie a drobné

stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre

hlavnú

stavbu................................................................................................0,053 €/m2 – pre Hlboké
n.V.
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu.........................................................................0,069 €/m2– pre Hlboké n.V.
c/

stavby

chát

a stavby

na

individuálnu

rekreáciu

................................................................................................0,152 €/m2 – pre Hlboké n.V.
d/ samostatne stojace garáže ..................................................0.202 e/m2- pre Hlboké n.V
e/samostatné stavby hromadných garáži .............................. 0.202 e/m2 –pre Hlboké n.V
f/ hromadných garáži umiestnených pod zemou, stavby určené alebo používané na tieto
účely

postavené

mimo

bytových

domov

...............................................................................................0.202 €/m2- pre Hlboké n.V
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g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
.................................................................................................0,663 €/m2 - pre Hlboké n.V.
h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu

s ostatným

podnikaním

a zárobkovou

činnosťou

..................................................................................................0,825 €/m2- pre Hlboké n.V.
ch/ za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
.................................................................................................0,219 €/m2- pre Hlboké n.V.

(5) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ až g/ tohto ustanovenia sa pri
viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,03 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za
každé ďalšie nadzemné podlažie okrem podzemného podlažia.

§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17
ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych poplatkoch) na:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk;
c/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami;
d/ pozemky pod cirkevnými stavbami.
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb
a oslobodenie od dane z bytov (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
poplatkoch) na:
a/ stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice,
divadlá, kiná, amfiteátre, výstavne siene, osvetové zariadenia;
b/ stavby vo vlastníctve cirkvi.
(3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych poplatkoch a miestnom poplatku za komunálne
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odpady a drobné stavebné odpady) v odôvodnených prípadoch po rozhodnutí obecného
zastupiteľstva.
4. Správca dane ustanovuje, žeročná daň nepresahujúcu sumu 1.-euro / slovom jedno euro/
sa nebude vyrubovať.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období , v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto
dňom. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho
obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov neustanovuje inak.
(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho
obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo
zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
(3) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník
povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak
tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena
sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od
dane z nehnuteľnosti alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice
občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
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viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom
túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie
daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo
nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tom
prípade priznanie podáva jeden z manželov.
(4) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na
výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(5) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno,
priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný
uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník
povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku
sú chránené podľa osobitného predpisu.
(6) Daň z pozemkov, daň zo stavieb vyrubí správca dane každoročne v priebehu
bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona
o miestnych daniach; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu
z manželov, ktorý podal priznanie.
(7) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Rozhodnutie je splatné do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň možno zaplatiť v hotovosti,
poštovou poukážkou alebo na účet obce..
(9) Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka 2017 vydraží nehnuteľnosť, ktorá
je predmetom dane z nehnuteľnosti, zaplatí pomernú časť ročnej dane za príslušný
kalendárny rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe
nadobudol.
§7
DAŇ ZA PSA

Sadzba dane

(1)Ročná sadzba dane za jedného psa je 4 € za všetky druhy rás.Takto
určenásadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Základom dane
je počet psov.
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(2)Vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník oznamuje správcovi dane písomne
na predpísanom tlačive na Obecnom úrade.
(3) Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou
osobou alebo právnickou osobou, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá
preukázať, kto psa vlastní.
(4) Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie nevidomá osoba,
držiteľ preukazu ZŤP.
(5) Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 31.januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k 1.januáru zdaň. obdobia. Ak vznikne
daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak
daňovník podal priznanie a daňová povinnosť k dani za psa vznikne alebo zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30
dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný
uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k tejto dani.
Daň za psa vyrubí správca dane prvý krát po podaní daňového priznania.
(6) Daň obec vyberá v hotovosti v pokladni obecného úradu, bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou.
§8

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

(1)Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna
komunikácia / v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu/ , námestie, chodník ,
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Hlboké nad Váhom. Verejným
priestranstvom sú aj všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo
hospodárenia.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom
priestore verejného priestranstva.
(3)Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
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b)umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií
c)umiestnenie skládky odpadu
d)trvale parkovanie motorového vozidla na miestnych komunikáciách
Sadzba dane

(1)Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v obci je:
•
1 € za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deňosobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň pri voľne
predávanom tovare /predaj potravinárskych výrobkov, zeleniny , ovocia,
priemyselného tovaru/,
• 0,50 € za m2 za deň pri umiestnení skládky stavebného materiálu,
• 0,331 € za m2 za deň pri umiestnení skládky stavebného materiálu,
paliva /dreva, uhlia a pod/. Táto môže byť na verejnom priestranstve
maximálne 3 dni bez poplatku, pokiaľ to bude oznámené vopred na
Obecnom úrade
• 100 eur za rok za umiestnenie reklamného a propagačného materiálu,
informačných stojanov
(2)Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

§9
Ohlasovacia povinnosť a splatnosť dane

(1)Ohlasovaciu povinnosť o užívaní verejného priestranstva je daňovník povinný
splniť na obecnom úrade pred začatím užívania verejného priestranstva.
2.

V oznámení daňovník uvedie:

a)

fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého

b)

právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

c)

údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu

pobytu

užívania verejného priestranstva
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva
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(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Zakazuje sa parkovať motorové vozidlá na miestnych komunikáciách v čase
zimnej údržby.
§ 10
Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:
a) kultúrne, športové a náboženské akcie bez vstupného,
b) akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
c) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.
§11
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

(1)Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú
tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
(2)Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3)Základom dane je počet predajných automatov.
(4)Ročná sadzba dane za 1 predajný automat je 20 €.
(5)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(6)Priznanie k dani za predajné automaty je daňovník povinný podať do 31.januára
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k 1.januáru zdaň.
obdobia.Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu
zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie a daňová povinnosť
k dani za predajné automaty vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy
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podanému priznaniu k tejto dani.
(7) Daň za predajné automaty vyrubí správca dane každoročne podľa stavu
k 1.januáru na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Ak dôjde k zmene daňovej
povinnosti správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
(8)Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam
evidencie predajných automatov.

(9)Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce potraviny okrem
alkoholických a tabakových výrobkov.

§ 12
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú
výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej 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)Ročná sadzba dane za 1 nevýherný hrací prístroj je 35 €.
(6)) Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do
31.januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k 1.januáru
zdaň. obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v
priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať daňové priznanie najneskôr do
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30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie a daňová
povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je povinný uviesť len
zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k tejto dani.
(7) Daň za predajné automaty vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k
1.januáru na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti
správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
(8) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam
evidencie predajných automatov.
§ l3

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
§ 14
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce.
(2) Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo inú
nehnuteľnosť evidovanú k katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie
ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.2
a zaniká dňom, kedy táto skutočnosť zanikne
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(3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu ,
rodinného domu alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo
nebyt.priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca
a správca určený vlastníkmi. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov,
môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať
jeden z nich.
(4) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa , keď tieto zmeny nastali. .Správca dane
vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na
vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik
poplatkovej povinnosti neoznámi.Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
-

Potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce

-

Kópia úmrtného listu

(5)Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na
území obce je stanovená týmto Všeobecne záväzným nariadením obce na kalendárny rok
2017 vo výške 0,041 € na deň a obyvateľapaušálne čo je na celý kalendárny rok 14.965
€ na jedného obyvateľa, za vývoz zmesového komunálneho odpadu na žiadosť
pôvodcu odpadu 0,030 eur za 1 kg, za vývoz drobného stavebného odpadu na
základe žiadosti pôvodcu odpadu 0,030 eur za 1 kg.
(6) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa
§ 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom
osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo
dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(7) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní
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odo dňa, keď tieto nastali.
(8)Obec určuje poplatok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, v určenom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.Z.
(t.j. FO) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju ,byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, TTP
na iný účel ako na podnikanie
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2
písm. b) zákona č. 582/2004 Z.z. (t.j. právnická osoba) a písm. c) zákona č.
582/2004 Z.z. (t.j. podnikateľ).
c/ Povinnosť platenia poplatku zaniká pre FO dňom odhlásenia z TP alebo PP
z evidencie
obyvateľov obce, pre FO, PO a podnikateľa dňom zániku oprávnenia
užívať nehnuteľnosť.
(9)Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c)
v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka
v štátno-zamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom
tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo
je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
(ďalej len priemerný počet zamestnancov) a,
b) priemerného počtu
1. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa
prvého bodu.
2. priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci
aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom „1“ ak ide
o poplatníka, u ktorého sa do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
v určenom období nezapočítava priemerný počet podľa prvého ani druhého
bodu.
(10)Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období
nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom
období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený
o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt vynásobený
koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu
ako 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b)
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(11)Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní
ohlasovanie povinnosti o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej
povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
(12)Poplatok od poplatníka vyberá a za poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre
obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“).
(13)Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(14)Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať
jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka
nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba,
ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. Obec určuje 1 ks
smetnej nádoby 110 l pre 1-5 osôb a 2ks smetnej nádoby 110 l pre 6-9 osôb
v domácnosti.
(15)Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2.
§ 15
Zníženie poplatku

(1)Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka a po doložení hodnoverného
dokladu poplatníkovi poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže, že :
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a) sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
b)
sa v určenom období dlhodobo, najmenej 90 dní zdržiava v mieste
prechodného bydliska mimo obce Hlboké nad Váhom, alebo je umiestnený
v zdravotníckom zariadení alebo kúpeľnom zariadení, vo výkone trestu
odňatia slobody alebo ide ide o poplatníka /bezdomovca/ prihláseného na TP
na Obecnom úrade Hlboké nad Váhom podľa § 7 ods.1 písm.f zákona
č.253/1998 zb. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení
neskorších predpisov.
(2)Ako hodnoverný doklad pre zníženie resp. odpustenie poplatku sa uznáva :
a) potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere alebo pracovná zmluva,
potvrdenie od školy alebo čestné prehlásenie občana.
(3)Obec o žiadosti o zníženie resp. odpustenie poplatku rozhodne do 70 dní od
doručenia žiadosti, ku ktorej budú priložené potrebné hodnoverné doklady.
,
(4)Obec vyrubí poplatok rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 563/2009 Z.z.. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov a na zákon č.582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto návrhu všeobecne záväznom nariadení obce Hlboké nad Váhom sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom nad Váhom a to dňa .25.11.2016.............
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hlboké nad Váhom č. 2/2015 o dani z nehnuteľností.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Hlbokom nad Váhom.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01.2017

V Hlbokom n.Váhom ..25.11.2016.......................
Vyvesené:28.11.2016

Zvesené:
Dušan

P i n č í k
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starosta obce
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