Obec HANISKA v súlade s ustanovením § 6 odseku 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.: 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
ukladá

VŠEOBECNE ZÁVÄZNEHO NARIADENIA OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE HANISKA
číslo : 2 / 2014

ČASŤ I
ÚVODNÉ

USTANOVENIE
§ 1

1.) Obecné zastupiteľstvo v Haniske podľa §11 ods. 4 písm. d) 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 číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov z a v á d z a
s účinnosťou od 1.januára 2015
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
m i e s t n y p o p l a t o k za k o m u n á l n e o d p a d y a d r o b n ý s t a v e b n ý o d p a d
2.) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka
dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane
z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných
druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania
daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.
3.) Základné ustanovenie o zdaňovaní psa, osobitného užívania verejného priestranstva, predajných automatov,
nevýherných hracích prístrojov a určení miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú uvedené
v tretej, štvrtej, piatej, šiestej a siedmej a ôsmej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka, predmet dane, základ dane,
ročné sadzby dane, ktoré môže určiť obec týmto všeobecne záväzným nariadením určiť, oslobodenie a zníženie dane
správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyberanie dane
a platenie dane.

Č A S Ť II
DA Ň Z N E H N U T E Ĺ N O S T Í
ČLÁNOK I.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
1.) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté
porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2
uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2.) 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 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, pokiaľ ich hodnota nie je určená týmto všeobecne záväzným nariadením.
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3.) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné
plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedený
v prílohe č. 2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
4.) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok, je hodnota
pozemku, ktorá je určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2
a hodnoty pozemku za 1 m2 pre stavebné pozemky.
5.) Správca dane ustanovuje na území obce Haniska hodnotu pozemku:
a.) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,3694 €/m2
b.) trvale trávnaté porasty 0,0975 €/m2
c.) záhrady 1,85 €/m2
d.) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,051 €/m2
e.) rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy 1,85 €/m2
f.) zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2
g.) stavebné pozemky 18,58 €/m2
h.) ostatné plochy 1,85 €/m2

§3
Sadzba dane
1.) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pre všetky druhy pozemkov
v celej obci (§ 8 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady) určuje vo výške 0,50%.
2.) Stavebným pozemkom je celá výmera tých parciel, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo
v stavebnom povolení.

ČLÁNOK II.
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Predmet dane
1.) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných
podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
§5
Základ dane
1.) Základom dane so stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby
na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej časti nezapočítava prečnievajúca časť
strešnej konštrukcie stavby.
§6
Sadzba dane

1.) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia, pričom rozhodujúcim obdobím je účel
využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sa v obci určuje (§12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
a) 0,07 Eur/m2 za stavby na bývanie a drobné , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,07 Eur/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) 0,20 Eur/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,20 Eur/m2 za samostatne stojace garáže
e) 0,20 Eur/m2 za stavby hromadných garáži
f) 0,20 Eur/m2 za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou
g) 1,44 Eur/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) 1,44 Eur/m2
za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu
i) 1,44 Eur/m2 za ostatné stavby

2.) Ročná upravená sadzba dane uvedená v §6 ods. 1 bod a./ až f./ tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,05 Eur a ročná upravená sadzba dane uvedená v §6 ods. 1 bod g./ až
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i./ tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,33 Eur za každé ďalšie
nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§12 ods. 3 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
ČLÁNOK III.
DAŇ Z BYTOV
§7
Sadzba dane
1.) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v obci určuje (§ 16
ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady) takto:
0,07 Eur/m2 za byt, za každý, aj začatý, meter štvorcový podlahovej plochy,
0,20 Eur/m2 za nebytové priestory, za každý, aj začatý, meter štvorcový podlahovej plochy.

ČLÁNOK IV.
§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb, dane z pozemkov a oslobodenie od dane
z bytov (§17 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady) na:
stavby, pozemky alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu fyzických osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,
stavby užívané na účely sociálnej pomoci,
pozemky, na ktorých sú cintoríny,
pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov.
2.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov (§17 ods. 3 zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) ak tieto
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu takto:
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve fyzických osôb - držiteľov ZŤP preukazov, a fyzickým
osobám starším ako 70 rokov ak tieto nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich osobnú potrebu a požiadajú o
takúto úľavu písomne do 31. januára kalendárneho roka.
3.) Poverený zamestnanec je oprávnený požadovať predloženie ďalších podkladov, na základe ktorých bude možné
nepochybne a jednoznačne posudzovať žiadosti o úľavu a rozhodovať vo veci.

ČLÁNOK VI.
§9
Platenie dane
1.) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2.) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane:
a) ak sa jedná o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v dvoch rovnakých splátkach, a to:
prvá splátka podľa odseku 1
druhá splátka do 30.7.
b) ak sa jedná o fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ak vyrubená daň nepresahuje
2.000,-Eur je splatná podľa odseku 1, v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach, a to:
prvá splátka podľa odseku 1
druhá splátka do 30.7.
s možnosťou zaplatenia jednorázovo podľa odseku 1.

Č A S Ť III
§ 10
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
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ČLÁNOK VII.
DAŇ ZA PSA
§ 11
Základ dane
1.) Počet psov starších ako 6 mesiacov vo vlastníctve alebo držaný fyzickou alebo právnickou osobou.

§ 12
Oznamovacia povinnosť
1.) Daňovník je povinný na Obecný úrad:
a) oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní po dosiahnutí veku psa 6 mesiacov,
b) nahlásiť a preukázať relevantnými dokladmi uhynutie psa, jeho predaj, príp. iné ukončenie vlastníctva alebo držania
psa do 30 dní a to písomne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

§ 13
Registračný štítok
1.) Registračný štítok slúži na evidenciu psa.
2.) Daňovník po nahlásení psa obdrží registračný štítok, ktorým je povinný označiť svojho psa.
3.) Daňovník zaplatí za registračný štítok jednorazový poplatok vo výške 3,-Eur.

§ 14
Sadzba dane
1.) Sadzba sa stanovuje na 1 kalendárny rok.
2.) Sadzba dane pre fyzické osoby - nepodnikateľov sa stanovuje vo výške 5,-Eur za každého psa.
3.) Sadzba dane pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby sa stanovuje vo výške 40,-Eur za každého psa.
4.) V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka sa daňovníkovi vyrubí alikvotná časť dane.

§ 15
Oslobodenie a zníženie dane
1.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane za psa nasledovne:
a) 50% z daňovej povinnosti pre fyzické osoby - držiteľov ZŤP preukazov a pre osamelo žijúce fyzické osoby
staršie ako 70 rokov a požiadajú o takúto úľavu písomne do 31. januára kalendárneho roka.

§ 16
Vyrubenie a splatnosť dane
1.) Správca dane daň za psa vyrubuje rozhodnutím.
2.) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3.) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.

Článok VIII.
DAŇ ZA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 17
Pojmy
1.) Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa platí za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
2.) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú najmä cesty, mosty, miestne komunikácie, chodníky,
námestia, nezastavané plochy sídlisk, trhoviská, parky, verejná zeleň, neplatené parkoviská, nezastavané stavebné
pozemky vo vlastníctve obce a ostatné plochy, ktoré sú vo vlastníctve obce, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
3.) Pri pochybnostiach je obec oprávnená rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné priestranstvo.
4.) Zoznam parciel, na ktorých je povolené užívať verejné priestranstvo:
KN C 300 – cesta pri cukrárni, KN C 2/1 – za požiarnou zbrojnicou, KN C 794 – Domb, KN C 564/1 – pri
basketbalovom ihrisku, KN C 766/1 – parkovisko na príjazdovej ceste k zbernému dvoru, KN C 462/1 –
parkoviska pred kostolom, KN C 765 – priestranstvo pred bytovkami.
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§ 18
Daňovník
1.) Daňovníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 19
Predmet dane
1.) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja,
d) umiestnenie skládky stavebného materiálu a tuhého paliva,
e) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
f) použitie verejného priestranstva pre stavebné účely /napr. postavenie lešenia a zariadenie staveniska/,
g) umiestnenie prenosnej garáže,
h ) krátkodobé využitie verejného priestranstva /napr. jarmoky, trhy a pod./,
i) umiestnenie skládky odpadu.

§ 20
Oslobodenie od dane
1.) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva (§36
zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
takto:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ povinný tieto
skutočnosti uviesť v žiadosti o povolenie akcie do troch dní a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku
na účet charitatívnej spoločnosti, resp. preukázať, ako bolo s týmito prostriedkami naložené,
b) za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom
priestranstve vydalo stavebné povolenie, alebo kolaudačné rozhodnutie,
c) za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou stavby v súlade s právoplatným stavebným
povolením alebo povolením na drobnú stavbu na základe povolenia Obecného úradu a to maximálne na dobu
6 mesiacov odo dňa vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva,
d) za užívanie verejného priestranstva pri odstraňovaní porúch a havárií na technických zariadeniach
inžinierskych sietí,
e) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 3 dní od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do
pôvodného stavu.

§ 21
Sadzby dane
1.) Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v § 17 ods.1 tohto
VZN.
Základná sadzba dane je:
1) 0,20 Eur za každý, aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva za každý, aj neúplný deň, na účely
uvedené v § 18, ods. 1, písm. a) a f),
2) dohodou jednorázovo, najviac však 35,-Eur za každý, aj neúplný, deň užívania verejného priestranstva, na
účely uvedené v § 18, ods. 1, písm. b) a h),
3) 10,-Eur za každý, aj neúplný, deň užívania verejného priestranstva, na účely uvedené v § 18, ods. 1, písm. c),
4) 20,-Eur pre fyzickú osobu - nepodnikateľa a 35,-Eur pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa za
užívanie verejného priestranstva, na účely uvedené v § 18, ods. 1, písm. d), e) a i) na dobu dlhšiu ako 3 dni,
5) 35,-Eur ročne za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v § 18, ods. 1, písm. g) a iné tu
neuvedené účely.

§ 22
Splatnosť dane
1.) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2.) Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu určitú, daň za povolenú dobu užívania je splatná ku dňu vzniku
oprávnenia užívať verejné priestranstvo. Lehota splatnosti dane dodatočne vyrubenej pri prekročení povolenej doby
užívania verejného priestranstva je 5 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

§ 23
Ohlasovacia a daňová povinnosť
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1.) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva obci najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti.
2.) Daňovník je oprávnený užívať verejné priestranstvo dňom uvedeným v povolení obce o osobitnom užívaní
verejného priestranstva. Týmto dňom daňovníkovi vzniká daňová povinnosť.
3.) Daňovník je povinný oznámiť obci, že užívanie verejného priestranstva bolo ukončené, zariadenie bolo
odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. Dňom splnenia týchto povinností
daňovníkovi zaniká daňová povinnosť.

Článok IX.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 24
Základ dane
1.) Základom dane je počet prenocovaní.

§ 25
Predmet dane
1.) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Ide o tieto zariadenia – hotel , motel, botel, hostel,
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných
kúpeľov a kúpeľných liečební, 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. Zmluvu o ubytovaní možno považovať za neformálnu, preto ju možno uzavrieť v akejkoľvek
forme.

§ 26
Sadzba dane
1.) Sadzba dane je:
a) 0,50 Eur na osobu a prenocovanie

§ 27
Vznik daňovej povinnosti
1.) Daňová povinnosť vzniká odo dňa, kedy začala prevádzka zariadenia, ktoré poskytuje služby prechodného
ubytovania.

§ 28
Oznamovacia povinnosť
1.) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poskytovania prechodného ubytovania a to na Obecnom úrade v Haniske vyplnením registračného listu k
dani za ubytovanie. Pri registrácii je povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za
ubytovanie (originál alebo overená kópia, nie starší ako tri mesiace).
2.) V registračnom liste je platiteľ dane povinný uviesť obchodné meno (u právnických osôb názov), trvalý
pobyt (u právnických osôb sídlo), rodné číslo, resp. IČO pre fyzické osoby (u právnických osôb IČO), miesto
podnikania a kontaktné údaje. Ďalej je platiteľ dane povinný uviesť údaje o štatutárnom zástupcovi a
zástupcovi na doručovanie písomností (ak je zástupca na doručovanie odlišný od platiteľa, resp. štatutárneho
zástupcu platiteľa) v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje.
Platiteľ dane je povinný okrem kontaktných údajov v registračnom liste vyplniť aj údaje o ubytovacom
zariadení, kategorizáciu ubytovacieho zariadenia podľa osobitného predpisu a ubytovaciu kapacitu.
3.) Ak dôjde k zmenám v daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v registračnom liste, alebo ak daňová
povinnosť zanikne, je platiteľ dane povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo
dňa, keď táto skutočnosť nastala (oznamovacia povinnosť). Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj
prípadnú zmenu názvu ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu doručovania
písomností.
4.) Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu evidenčné číslo platiteľa dane. Toto číslo je
platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať pre účely dane za ubytovanie, a
tiež pri styku so správcom dane.

§ 29
Povinnosti platiteľa dane
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1.) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí
obsahovať tieto údaje o daňovníkovi:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného,
b) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
c) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 31 tohto VZN.
2.) Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území obce.
3.) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v jeho ubytovacom zariadení, doklad o zaplatení, v
ktorom okrem iného uvedie evidenčné číslo pridelené správcom dane, počet osôb, počet prenocovaní a výšku
dane.
4.) Platiteľ dane je povinný predložiť do 10. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi dane vyplnené hlásenie o
počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na
území mesta na samostatnom tlačive. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane (predpísané tlačivo
poskytnuté na Obecnom úrade v Haniska).

§ 30
Spôsob vyberania dane a platenia dane
1.) Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
2.) Platiteľ dane je povinný pri registrácii si vyzdvihnúť u správcu dane evidenčné číslo k dani za ubytovanie,
číslo účtu správcu dane, kde bude daň platiť, variabilný symbol (VS) a konštantný symbol (KS) pre účely
platenia dane.
3.) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v
hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

§ 31
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodená:
a) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného
štúdia a je za tým účelom prechodne ubytovaná v študentských domovoch a školských zariadeniach na území
obce Haniska,
b) držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP/S a jeho sprievodca,
c) osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt.
Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok na oslobodenie
povinné preukázať príslušným dokladom.

Článok X.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 32
Daňová povinnosť
1)
2)

3)
4)
5)

Daň sa platí za umiestnenie automatov a prístrojov, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
Sadzba dane je:
a) 40,-Eur ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 5 druhov tovaru,
b) 80,-Eur ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného viac ako 5 druhov tovaru.
Sadzba poplatku s zvyšuje až na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Pri zmene správcu dane v priebehu mesiaca je vznik daňovej povinnosti u nového správcu prvým dňom
nasledujúceho mesiaca.

§ 33
Oslobodenie
1)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za predajné automaty (§51 zákona 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na predajné
automaty:
a) vydávajúce výlučne lístky hromadnej dopravy,
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb,
c) za predajné automaty umiestnené v školskom zariadení.
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Článok XI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 34
Daňová povinnosť
1.) Daň sa platí za umiestnenie elektronických prístrojov na počítačové hry, mechanické a elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto
prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch verejnosti.

§ 35
Daňovník
1.) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 36
Sadzba dane
1.) Sadzba dane je ročná vo výške 350,-Eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 37
Oznamovacia povinnosť
1.) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi do 30 dní vznik a zánik daňovej povinnosti. Daňová povinnosť
vznikne umiestnením nevýherného hracieho prístroja v priestoroch prístupných pre verejnosť.
2.) Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, platí sa splatná časť ročnej dane od prvého dňa v mesiaci
nasledujúcom po dni, keď vznikla daňová povinnosť. Za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12
sadzby.
3.) Pri zmene správcu dane v priebehu mesiaca je vznik daňovej povinnosti u nového správcu prvým dňom
nasledujúceho mesiaca.
4.) Po písomnom oznámení o zániku správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane.
Článok XII.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
§ 38

1.) Daň z nehnuteľností, vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho
obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím spoločne s daňou za psa, daňou za predajné automaty a
daňou za nevýherné hracie prístroje ak nie je ustanovené v zákone inak.
2.) Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
ak nie je ustanovené v zákone inak.
3.) Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z
nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné
zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi
začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
4.) Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch
rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje daň.
5.) Dodatočným priznaním k dani z nehnuteľnosti nie je možné meniť účel využitia stavby.

Článok XIII.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 39
1.) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
2.) Ak ďalej 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 užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý
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b)
c)

nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie,
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.

3.) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm.
a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods.2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. To neplatí aj je v obci zavedený množstvový zber.
4.) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný 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
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu
alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec
vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5.) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia.
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
6.) Poplatok je určený:
a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník podľa bodu 2.) písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa bodu 2.) písm. b) alebo c).
Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je :
a) priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti prevádzkuje reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby. Priemerný počet miest sa vypočíta ako 1/4 z celkového
počtu miest určených na poskytovanie služby. Celkový počet miest sa vypočíta ako súčet ½ miest
umiestnených na letnej terase a počtu miest na sedenie umiestnených vo vnútorných priestoroch.
7.) Sadzba poplatku je 0,04 Eur za osobu a kalendárny deň.
8.) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik a zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej
len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto
ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa §77 ods. 7 zákona o
miestnych daniach,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §79 zákona o miestnych daniach pri zavedenom
množstvovom zbere podnikateľský subjekt spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje o počte smetných nádob, ktoré užíva. Ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku podľa §83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku do konca januára príslušného roka.
9.) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť
nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú
je oprávnený užívať.
10.) Poplatník, ktorý je právnickou osobou alebo podnikateľom podľa § 5 odseku 2 tohto nariadenia, je povinný
v ohlásení uviesť:
a) obchodné meno,
b) IČO, ak je poplatník fyzickou osobou, ktorá podniká, uvedie aj dátum narodenia,
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c)
d)
e)
f)
g)

presnú adresu sídla alebo miesta podnikania, miesta prevádzkarní na území obce (odberné miesta),
údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie
písomnosti,
údaje potrebné pre vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby (vreca), počet zberných nádob, počet
vývozov)
zoznam právnických osôb alebo podnikateľov, ktorí využívajú spoločnú zbernú nádobu na základe
nájomnej zmluvy alebo dohody, a to za každú prevádzkareň na území obce (odberné miesto),
daňovník je povinný tieto informácie nahlásiť na Obecnom úrade v Haniske do 15. januára
zdaňovacieho roka.

11.) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza
z posledne jemu známych údajov a je oprávnený zistiť základ poplatku a určiť poplatok podľa pomôcok,
ktoré má k dispozícií, alebo ktoré si sám zaobstará a to i bez súčinnosti s poplatníkom.

§ 40
Vyrubenie poplatku
1.) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2.) Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu
výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.
3.) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku
rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
4.) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku stanoveného ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do
konca kalendárneho roka.
5.) V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o alikvotnú čiastku.

§ 41
Zníženie poplatku
1.) Obec Haniska poskytne:
a) 100% zľavu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadateľovi, ktorý
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Zľava sa uplatní za obdobie, za ktoré sa poplatník nezdržiaval v obci. Poplatník uplatňujúci túto zľavu
je povinný predložiť správcovi poplatku originálny doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť. Tento
preukázateľný doklad je možné nahradiť čestným prehlásením a to len v prípade, ak sa daná osoba
nachádza v zahraničí.
50% - z ročného poplatku fyzickým osobám - držiteľom preukazu ZŤP a fyzickým osobám
starším ako 62 rokov ak tieto nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
Poplatník uplatňujúci si túto zľavu musí predložiť do 30. januára príslušného kalendárneho roka
písomnú žiadosť s priložením požadovaných dokladov. O priznaní zľavy bude poplatník informovaný
do konca kalendárneho roka. Uplatnením zľavy nezaniká povinnosť uhradiť poplatok. Preplatok,
ktorý poplatníkovi vznikne priznaním zľavy, sa na základe žiadosti vráti, alebo bude zohľadnený pri
vyrubení poplatku v nasledujúcom roku.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez
zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a
ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia
poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.
Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na
prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia na komunálne odpady a drobné stavebné odpady
prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza obci
poplatok za komunálne odpady, poplatok správca dane nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej
zmluvy správcovi poplatku.
Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí jednu zbernú nádobu. Podmienku je predloženie dohody,
z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu užívajú, osoba poplatníka, ktorej bude zasielaný platobný výmer,
spôsob úhrady poplatkov a umiestnenie nádoby.
Školy, školské zariadenia, príp. iné subjekty, ktoré nepožadujú odvoz odpadu počas školských prázdnin,
alebo z objektívnych dôvodov dlhodobo, oznámia túto skutočnosť písomne správcovi poplatku najneskôr
desať dní pred začiatkom obdobia, za ktoré vývoz nepožadujú. Správca poplatku zabezpečí zamedzenie
používania, resp. odvoz smetnej nádoby a oznámi tieto skutočnosti spoločnosti zabezpečujúcej odvoz
komunálnych odpadov. Počet nerealizovaných vývozov bude zohľadnený a o sumy preplatku bude znížený
platobný výmer na príslušný kalendárny rok. Týmto spôsobom je možné postupovať iba v prípade, že v
b)

2.)

3.)

4.)

5.)
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školskom zariadení sa nenachádza byt.
6.) Obec Haniska môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok
znížiť alebo odpustiť. O zníženie poplatku na základe žiadosti poplatníka rozhoduje starosta obce.

Č A S Ť XIV.
§ 42
Záverečné ustanovenia
1.) Obecné zastupiteľstvo obce Haniska sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 15.12.2014.
2.) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.
3.) Správca dane, ktorým je obec, písomne vyzve daňovníka, ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť
a poplatníka, ktorý nesplní ohlasovaciu povinnosť, na jej splnenie v lehote 15 dní. Ak daňovník nesplní
oznamovaciu alebo ohlasovaciu povinnosť ani na základe výzvy, správca dane zistí základ miestnej dane
a poplatku podľa pomôcok.
4.) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickej osobe pokutu podľa
osobitného predpisu.
5.) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.
6.) Daňové konanie ako i úkony spojené so správou miestnych daní a poplatku podľa tohto nariadenia na území
obce vykonáva Obecný úrad obce Haniska.
7.) Bankové spojenie správcu dane Obce Haniska k plateniu miestnych daní: VÚB, a.s., pobočka Košice, číslo
účtu: 3120542/0200, variabilný symbol: číslo platobného výmeru, konštantný symbol: 0558.
8.) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.
9.) Zrušuje sa VZN č. 3/2012 – o miestnych daniach zo dňa 10.12.2012.
V Haniske, dňa 15.12.2014

Ing. Miloš BARCAL
starosta obce

Vyvesené dňa: 15.12.2014
Zvesené dňa:
Schválené dňa:15.12.2014
Právoplatnosť: 1.1.2015
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