OBEC HONTIANSKA VRBICA
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HONTIANSKA VRBICA
číslo 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskej Vrbici podľa § 11 ods.4 písm.g) a ustanovenia § 6
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s poukazom na ustanovenia §8 ods.2, § 12 ods. 2 a 3,§ 16 ods.2 a 3,§ 17 ods.2 a 4, § 25, §
33, § 36, § 78 ods.3, § 82 ods.1 a 2, § 83 zákona č.582/2004 Z.z.o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov sa dňa 14.12.2015 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
VZN)
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

§2
Druhy miestnych daní
1. Na území obce Hontianska Vrbica sa ukladajú tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „ poplatok“)

DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
§3
Úvodné ustanovenie
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „ daň z bytov“)

I.ODDIEL
Daň z pozemkov
§4
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Hontianska Vrbica ročnú sadzbu
dane z pozemkov :
a/ orná pôda,chmeľnice,vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,53 % ,
b/ záhrady
0,50% ,
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 % ,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,50 %
e/ stavebné pozemky
0,50 %

II.ODDIEL
D A Ň ZO S T A V I E B
§ 5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Hontianska Vrbica ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a/ 0.066 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b/ 0.066 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0.3100 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,199 eura za samostatne stojace garáže ,
e/ 0,248 eura za priemyselné stavby,stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátene stavieb na vlastnú
administratívu,
f/ 0,497 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g/ 0,150 eura ostatné stavby.
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

III.ODDIEL
DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Hontianska Vrbica je za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,066 eura.
2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Hontianska Vrbica je za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom
dome:
a./ 0,066 eura za nebytové priestory,ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
b./ 0,620 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť
c/ 0,199 eura za nebytové priestory slúžiace ako garáž

IV.ODDIEL
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a/ pozemky na ktorých sú cintoríny,
b/ pozemky verejne prístupných parkov,priestorov a športovísk,
c/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a/ stavby alebo byty,ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie,
b/ stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.

§8
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Správca dane ustanovuje,že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.

III.ČASŤ
Daň za psa
§9
Sadzba dane
Sadzba dane za psa je 3,70 eur za jedného psa a kalendárny rok.

IV.ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce a to cesta,miestna komunikácia,námestie,chodníky.
Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú
tieto osoby právo hospodárenia.
3. 0sobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb,umiestnenie stavebného zariadenia,predajného
zariadenia,zariadenia cirkusu,lunaparku a iných atrakcií,umiestnenie skládky,trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
§ 11
Sadzba dane
1. Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,umiestnenie stavebného a
predajného zariadenia,zariadenia cirkusu,lunaparku a iných atrakcií 0,19 eura za m2 za
každý aj neúplný deň.
2. Uloženie stavebného materiálu,trvalé parkovanie motorového vozidla,vraku motorového
vozidla,obytného prívesu na verejnom priestranstve 0,16 eura za m2 za každý aj začatý deň.

Spoločné ustanovenie pre daň za užívanie verejného priestranstva
§ 12
Oznamovacia povinnosť
1.Povolenie na užívanie verejného priestranstva sú právnické a fyzické osoby povinné
vyžiadať na Obecnom úrade najneskôr do 3 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.
2.V žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva je potrebné uviesť:
- indentifikačné údaje žiadateľa
- účel užívania verejného priestranstva
- plochu užívaného verejného priestranstva
- dobu užívania verejného priestranstva
- prehlásenie žiadateľa o vrátenie priestranstva do pôvodného stavu.
§ 13
Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, z ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie
služieb,ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo
kolaudačné rozhodnutie.

V.ČASŤ
Poplatok
§ 14
Základné ustanovenia

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
2. Poplatok platí
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 nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha /ďalej
len “nehnuteľnosť”/,
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.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu
4.

Poplatok pre obec od poplatníka v ustanovenej výške 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 zástupca alebo správca súhlasí .

b/

ak viacero poplatníkov (odsek 2 a.) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov v domácnosti prevziať jeden z nich.

c/

správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec /ďalej len
“platiteľ”/.

5.

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
7. 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

§ 14
Množstvový zber
1. Množstvový zber je zavedený pre právnické osoby a podnikateľov.
§ 15
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je pre
a) fyzické osoby : 0,0383 € za osobu a kalendárny deň
0,039 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín
b) pre právnickú osobu a podnikateľa : 0,0172 €/liter (110 l nádoby)
2. Poplatok podľa tohto ustanovenia sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu litrov odpadu
a počtu vývozov nádoby.
§ 16
Zníženie a odpustenie poplatku
- Správca dane poplatok zníži :
a) 0,0192
eura na deň a osobu pre študentov vysokých, stredných škôl, ktorí sú
ubytovaný v školských internátoch a dochádzajú do miesta bydliska raz týždenne a preukážu
sa písomným dokladom z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenia o návšteve školy (doklad
sa obci predkladá každý školský rok)
b) 0,0192
eura na deň a osobu pre osoby zamestnané a ubytované v mieste sídla
zamestnávateľa mimo obce. Preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa pre
príslušný rok.
- Správca dane poplatok odpustí :
Osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí, alebo
pracovnú zmluvu, pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci, meste
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
10. O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote do 30 dní:
- odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
11. Rozhodujúcim obdobím podľa § 10db - 3 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov 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 ohlasovaciu povinnosť
podľa § 10 d, c zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je
možné podľa písmena a/.

c/

počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca zdaňovacieho obdobia.
12.Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov obec vyrubí rozhodnutím a u množstvového zberu faktúrou
13. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom
prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
VI.ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia VZN č.1 o dani z nehnuteľností, VZN č.2 o dani
za psa, VZN č.3 o dani za užívanie verejného priestranstva.
§ 18
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabulu v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN nadobudne účinnosť dňa 01.01.2016.

Karol Pilinský
starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2015

