VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Vyšné nad Hronom
č. 5/2016
O MIESTNYCH DANIACH
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom nad Hronom podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení:
Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec sú:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za jadrové zariadenie
d) daň za užívanie verejného priestranstva
Miestnym poplatkom, ktorý ukladá mesto je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b), c) a poplatku je kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 1
DAŇ Z POZEMKOV
1. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov je hodnota
pozemku bez porastov 0,8331 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
2. Základom dane z pozemkov u trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov
0,2217 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
3. Základom dane z pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku určenej správcom
dane vo výške 0,1255 €/m2. Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.

4. Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je:
a) 1,32 € za záhrady
b) 1,32 € za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
c) 13,27 € za stavebné pozemky
5. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku podľa ods.4 vynásobená výmerou v m2.
6. Ročnú sadzba dane obec upravuje nasledovne:
a) u ornej pôdy je 0,32 % zo základu dane
b) u trvalých trávnatých pozemkov je 0,31 % zo základu dane
c) u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy je 0,27% zo základu dane
d) u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch je 0,65% zo základu dane
e) u stavebných pozemkoch je 0,38% zo základu dane

Článok 2
DAŇ ZO STAVIEB
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,042 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) 0,042 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,140 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d) 0,221 € za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e) 0,200 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
f) 0,300 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g) 0,130 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,025 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby podľa ods. 1 a príplatok za
podlažie podľa ods. 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti
stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
4. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.

Článok 3
OSLOBODENIE OD DANE
1. Oslobodené od dane sú :
a) pozemok na ktorom je cintorín
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný oznámiť na obecný úrad vznik a zánik daňovej
povinnosti podľa § 26 zákona.
Pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa je potrebné predložiť potvrdenie od veterinára
o úhyne.
3. Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok: 4,00 €
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
4. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku
Známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na
obecnom úrade. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa za úhradu 3 € novú
známku. Povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K DANI ZA PSA
1. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Splátky dane pre rok 2016 sa povoľujú tri a sú splatné v lehotách určených správcom dane
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník je povinný označiť platbu variabilným určeným
správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
1. Obec Vyšné nad Hronom sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach
v pásme nad 2/3 polomeru.
2. Sadzba dane za jadrové zariadenie je: 0,0006 € za m2 územia obce Vyšné nad Hronom, ktoré sa
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
3. Výmera katastrálneho územia obce Vyšné nad Hronom, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením v Mochovciach je 6473979 m2.
4.Miestne príslušnou obcou na správu dane je obec Vyšné nad Hronom.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Vyšné nad
Hronom.
2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 0,33 € / m2/deň
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie skládky, stavebného zariadenia, vraku auta na
verejnom priestranstve.
4. Správca dane od dane oslobodí:
a) fyzické osoby pri stavbe, rekonštrukcii a oprave svojich nehnuteľností
b) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

ŠIESTA ČASŤ
POPLATOK
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Vyšné nad Hronom.
2. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom alebo ak užíva nehnuteľnosť na území
obce
b) právnická osoba, ak užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie
c) podnikateľ
3. Poplatková povinnosť:
a) vznik: deň nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu alebo užívania nehnuteľnosti
b) zánik: deň odhlásenia z pobytu v obci alebo zánikom vlastníctva nehnuteľnosti
Uvedené skutočnosti poplatník preukáže listom vlastníctva.
4. Oznamovacia povinnosť:
vznik a zánik poplatkovej povinnosti a zmeny rozhodujúce na vyrubenie poplatku poplatník
oznámi správcovi poplatku v lehote do 30 dní
5. Sadzba poplatku je:
a) 0,0357 € za osobu a kalendárny deň
b) 0,0050 € za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín (príp. 0,065 €/ 1 liter)
6. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo do pokladne obce,
vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto určené obcou, pričom poplatok sa platí za
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu a to zakaždým, keď poplatník
odovzdá takýto odpad.
7. Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je umiestnený v zariadení
poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti,
v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vykonáva prácu v zahraničí.
Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže na základe podkladov, že viac ako 360 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
v mieste svojho trvalého pobytu.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry , že vykonáva prácu v zahraničí alebo

pracovné povolenie,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci (okrem rekreačných
oblastí)
- potvrdenie o umiestnení v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo
výkone väzby.
Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje musí poplatník predložiť
s prekladom do štátneho jazyka SR.
8. Doklady preukazujúce skutočnosť podľa ods.4 je fyzická osoba povinná predložiť na tunajší
obecný úrad najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.
9. Odpady zo záhrad je každý vlastník alebo užívateľ záhrady povinný kompostovať vo vlastnom
zariadení.
Biologicky rozložiteľný odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a umiestňovať
do zberných nádob.

SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného symbolu):
- BEZHOTOVOSTNE
- HOTOVOSTNE

- prevodom na účet obce č.
27121152/0200 vedený v VÚB, a. s.
- v pokladni OÚ do 300,00 €

2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2015
3. Návrh VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 25.11.2016
a zvesený dňa 12.12.2016.
4.Na VZN č. 5/2016 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom nad Hronom
dňa 12.12.2016 uznesením č.39/2016.
5. VZN č. 5/ 2016 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.12.2016.
6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.

Eva Madarásová, starostka obce

