Obec Hatné v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 74 /N/2015
O MIESTNYCH DANIACH a MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE HATNÉ
ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
1/ Obecné zastupiteľstvo v Hatnom podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. 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 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto miestne dane a poplatky:
a) daň z nehnuteľností
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
g) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky ukladania miestnych
daní a poplatku za komunálne odpady, sadzby, oznamovaciu povinnosť, spôsob vyberania a platenia daní a
poplatku, oslobodenie od dane a poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
a podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti.
3/ Zdaňovacím obdobím pre zavedené dane a poplatky je kalendárny rok.

ČASŤ II.
Daň z nehnuteľností
Hlava I
Daň z pozemkov
Čl. 2
Základ dane
1/ Základ dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej
v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon 582/2004/
- v obci Hatné 0,1815 EUR.
2/ Základom dane z pozemkov druhu trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.
z. – v obci Hatné 0,0215 EUR.
3/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku. Ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemkov uvedených v Čl. 2 ods. 3) podľa predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, použije sa v obci Hatné cena 0,05 EUR za 1 m2 pozemku.
4/ Základom dane z pozemku pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. – v obci Hatné 1,32 EUR
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vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona
č.582/2004 Z. z. – v obci Hatné 13,27 EUR.

Čl. 3
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25%.
2/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v Čl. 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa na celom
území obce zvyšuje takto :
a) pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty na 0,35%
b) pre pozemky druhu záhrady na 0,30 %
c) pre pozemky druhu zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,30 %
d) pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostané hospodársky využívané vodné plochy na 1,25%

e) pre stavebné pozemky na 0,30 %
Hlava II.
DAŇ ZO STAVIEB
Čl. 4
Základ dane
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 stavby nezapočíta
prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Čl.5
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v Čl. 5 ods. 1) tohto VZN sa na celom území obce zvyšuje takto:
a) na 0,066 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) na 0,066 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
c) na 0,165 EUR za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) na 0,132 EUR za samostatne stojace garáže
e) na 0,132 EUR za stavby hromadných garáží
f) na 0,132 EUR za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
g) na 0,66 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) na 0,597 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
i) na 0,132 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

Hlava III.
DAŇ Z BYTOV
Čl. 6
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Čl. 7
Sadzba dane
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1/ Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru.
2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v Čl. 8 ods. 1 tohto VZN sa na celom území obce zvyšuje na 0,066
EUR.

Čl. 8
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na :
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

ČASŤ 1II
DAŇ ZA PSA
Čl. 9
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je :
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.

Čl. 10
Základ dane
Základom dane za psa je počet psov.

Čl. 11
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 1,70 EUR. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

ČASŤ VI
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 12
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník).
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva, sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho
parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie verejných sietí.

Čl. 13
Základ dane
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Čl. 14
Sadzba dane
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu /napr. paliva / pre vlastnú potrebu je za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň 0,16 EUR,
b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií je za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň 0,66 EUR,
c/ za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,09 EUR za každý aj začatý m2 a za každý aj
začatý deň.

Čl. 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Čl. 16
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, kde oznámi účel, plochu a dobu počas ktorej bude verejné
priestranstvo užívať a tiež svoje identifikačné údaje.
2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu
ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.

Čl. 17
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení daňovníci na dobu troch dní, ktorí užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené
v Čl. 14 ods. a) okrem daňovníkov, ktorí nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo nie sú vlastníci
nehnuteľností obci.

ČASŤ VII.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 18
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa §754 až 759 Občianskeho zákonníka
v ubytovacom zariadení (ďalej len zariadenie), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový
dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných
liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp,
táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Čl. 19
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

Čl. 20
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Sadzba dane
Sadzba dane je na celom území obce 0,20 EUR na osobu a prenocovanie.

ČI. 21
Oznamovacia povinnosť a spôsob evidencie
1) Platiteľ dane je povinný viesť prehľadnú evidenciu (knihu ubytovaných) prechodne ubytovaných,
do ktorej v deň príchodu zaeviduje – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
číslo preukazu (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), dátum príchodu a dátum odchodu
(zapíše v deň odchodu ubytovanej osoby ).
2) O zaplatení dane platiteľ dane vydá fyzickej osobe príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami, ktorý zaeviduje do knihy ubytovaných.
3) Vybranú daň je platiteľ povinný odviesť do pokladne Obecného úradu v Hatnom, prípadne na
účet obce č. 2827072001/5600 vždy do 15. dňa po uplynutí štvrťroka. V tom istom termíne predloží
správcovi dane písomné hlásenie o výške zaplatenej dane, kde uvedie svoje identifikačné údaje, adresu
ubytovacieho zariadenia, počet osôb, nocí a obdobie, za ktoré sa daň odvádza.
Platiteľ je zároveň povinný predložiť k nahliadnutiu originály dokladov v čase a mieste kontroly
správcovi dane.
4) Platiteľ je povinný sa zaregistrovať na Obecnom úrade v Hatnom do 30 dní od začatia činnosti,
s ktorou súvisí predmet dane.

ČASŤ VIII.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 22
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie
sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Čl. 23
Sadzba dane
Sadzba dane je 50 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Čl. 24
Spôsob vedenia evidencie na účely dane
1) Daňovník je povinný do 30 dní písomne oznámiť správcovi dane vznik a zánik daňovej
povinnosti odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, kde oznámi svoje identifikačné
údaje : meno (obchodné meno), adresu, sídlo, miesto prevádzkovania predajného automatu, IČO,
DIČ, výrobné číslo a typ predajného automatu a dátum začatia a ukončenia prevádzkovania
predajného automatu.
2) Predajný automat je potrebné označiť štítkom na viditeľnom mieste, na ktorom sa uvedú
identifikačné údaje podľa čl. 24 ods. 1).

ČASŤ IX
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 25
Predmet dane
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.
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2) Nevýherné hracie prístroje sú :
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Čl. 26
Sadzba dane
Sadzba dane je 20 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Čl. 27
Vedenie evidencie
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik a zánik daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku alebo
zániku, kde je povinný uviesť meno a priezvisko ak hrací prístroj prevádzkuje fyzická osoba alebo obchodné
meno ak hrací prístroj prevádzkuje právnická osoba, adresa, miesto jeho prevádzky, označenie hracieho
prístroja , dátum nadobudnutia a počet nevýherných hracích prístrojov.

ČASŤ X
Poplatok
Čl. 28
Poplatok sa platí za :
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Čl. 29
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je 0,0411 EUR za 1 liter komunálnych odpadov pri množstvovom zbere pre poplatníka
podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2) Sadzba poplatku je 0,0411 EUR za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a)
zákona č. 584/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. 15 EUR na osobu a rok.
3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je stanovená na 0,073 EUR za 1 kg.

Čl. 30
Určenie poplatku
1) Pri množstvovom zbere obec určila poplatok ako súčin frekvencie odvozov (podľa zákona o odpadoch 24
odvozov) sadzby podľa čl. 29 ods. 1) tohto VZN a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Poplatok uvedený
v tomto bode je určený pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
2) Pre poplatníkov, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt obec určila poplatok ako súčin sadzby
poplatku podľa čl. 29 ods. 2) tohto VZN a počtu kalendárnych dní, počas ktorých bude mať poplatník v obci
trvalý alebo prechodný pobyt.
3) Pre poplatníkov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce a nemajú v nej trvalý alebo
prechodný pobyt, určila obec poplatok ako súčin sadzby poplatku podľa čl. 29 ods. 2) tohto VZN a počtu
kalendárnych dní za celé zdaňovacie obdobie za jednu osobu.
4) Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa určí ako súčin sadzby poplatku a množstva
odovzdaného drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
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Čl. 31
Forma, miesto a platenie poplatku pri množstvovom zbere
1) Poplatník, ktorému sa určil poplatok podľa čl. 30 ods. 1 tohto VZN je povinný do 31.01.
zdaňovacieho obdobia písomne oznámiť obci objem a počet zberných nádob, ktoré užíva na
zber odpadov.
2) Obec vyrubí poplatok rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a môže sa zaplatiť v hotovosti do
pokladne Obecného úradu v Hatnom alebo na účet obce č. 2827072001/5600.

Čl. 32
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti dokladmi preukazujúcimi danú skutočnosť, ktoré sú najmä :
- potvrdenie o trvalom pobyte v inej obci
- potvrdenie o ukončení prechodného pobytu v obci
- úmrtie – úmrtný list
- doklady preukazujúce ukončenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť ( darovanie, predaj nehnuteľnosti ).
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa , kedy
tieto nastali.
3) Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré obci poplatník preukáže na základe dokladov,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Obec určila k preukázaniu tejto skutočnosti najmä tieto doklady, ktoré je poplatník
povinný predložiť najneskôr do 31.03. príslušného zdaňovacieho obdobia :
- pracovné povolenie na území iného štátu
- potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní práce mimo územia trvalého pobytu a zároveň
potvrdenie o ubytovaní alebo o návšteve školy
- potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo v detskom domove
- v ojedinelých prípadoch ak poplatník z vážnych dôvodov nemôže predložiť vyššie uvedené
doklady a obci je známa skutočnosť, že sa tento skutočne nezdržiava v obci, môže sa predložiť
aj čestné prehlásenie poplatníka.
3) Obec poplatok odpustí, ak poplatník preukáže na základe dokladov podľa ods. 2), že sa na území
obce nezdržiava alebo nezdržiaval počas celého zdaňovacieho obdobia.
4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
ČASŤ XI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 33
Spoločné ustanovenia
Miestne dane a poplatok je možné uhradiť:
1) naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Hatnom alebo na účet obce uvedenom v rozhodnutí,
2) ak výška vyrubenej dane a poplatku presahuje sumu 300 EUR, môže byť uhradená v troch
rovnakých splátkach uvedených v rozhodnutí, na účet obce uvedenom v rozhodnutí,
3) daň, nepresahujúca sumu 1 EURO v zdaňovacom období sa nevyrubuje.
Čl. 34

Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ nie je v tomto VZN určená podrobnejšia úprava, postupuje sa v zmysle ustanovení
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

-8a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa Obecné zastupiteľstvo v Hatnom uznieslo dňa 30.11.2015
Uznesením č. 6/2015.
3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 71/N/2014 o miestnych
Daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hatné.
2/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 74/N/2014 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
V Hatnom dňa 01.12.2015

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce
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