OBEC

HRONEC

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hronec č.1/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Hronec v súlade s ustanovením § 4 a § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 369/1990 Zb.) a ustanoveniami 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 č. 582/2004 Z. z.) vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len VZN) obce Hronec o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
drobné stavebné odpady.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

11.11.2020

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

11.11.2020

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

11.11.2020

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

21.11.2020

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu:

Obec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec

- elektronicky na adresu:

sekretariat@obechronec.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa,
uznesením č. :

27.11.2020

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

30.11.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom:

1.1.2021

56/2020

Bohuslav Nemky
starosta obce

Strana 1 z 19

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Obecné zastupiteľstvo obce Hronec podľa §4, §6 a §11 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
obec Hronec ako správca dane (ďalej len „správca dane“), ukladá a zavádza na území obce Hronec
s účinnosťou od 1. januára 2021 miestne dane a poplatok.
Správu miestnych daní a poplatku vykonáva Obec Hronec prostredníctvom oddelenia daní
a poplatkov.
§2
Druhy miestnych daní
1. Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2021 na svojom území tieto miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje.

2. Správca dane ukladá od 1. januára 2021 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok).

§3
Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a/, b/, e/, f/, zákona o miestnych
daniach a poplatku je kalendárny rok.
2. Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c/ a d/ tohto
nariadenia:
- za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím doba ( každý aj začatý deň), počas
ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo,
- za ubytovanie je zdaňovacie obdobie doba ( počet prenocovaní), počas ktorej sa fyzická osoba
odplatne, prechodne ubytuje v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania
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DRUHÁ ČASŤ
§4
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
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“)
DAŇ Z POZEMKOV
§5
Daňovník
1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v ods. 2 nie je ustanovené inak, je:
a) vlastník pozemku
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo
vlastníctve vyššieho územného celku.
2. Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových
úprav
b) nájomca, ak:
1) nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný
v katastri,
2) má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3) má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a/.
3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1/ a 2/, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom
dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§6
Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy
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d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané plochy,
e) stavebné pozemky
2. Pozemky, ktoré nie sú predmetom dane sú uvedené v zákone č. 582/2004 Z. z.. §6 ods.2.
§7
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov uvedených v § 6 písm. a/ je hodnota pozemku bez porastov, určená
vynásobením výmery pozemkov a hodnoty pôdy za 1 m2 podľa prílohy č. 1 k zákonu:
Hodnota pozemku – príloha č. 1 zákona:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,3093 €/m2
a) trvalé trávnaté porasty
0,0239 €/m2
2. Základom dane z pozemkov uvedených v § 6 písm. b/, c/, e/ je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov a hodnoty pôdy za 1 m2 podľa prílohy č. 2 k zákonu:
Hodnota pozemku – príloha č.2 zákona
b) záhrady
1,8500 €/m2
c) zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,8500 €/m2
e) stavebné pozemky
18,5800 €/m2
3. Základom dane z pozemkov uvedených v § 6 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov, určená
vynásobením výmery pozemkov a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorú správca dane ustanovuje:
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0, 1065 €/m2
Takto určená hodnota pozemku sa použije len vtedy, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku
zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku znaleckým
posudkom.
4. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená
vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty
pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona pre:
stavebné pozemky
18, 5800 €/m2
§8
Sadzba dane
1.Správca dane na území Obce Hronec určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,90 %
b) záhrady
0,70 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,70 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
2,50%
e) stavebné pozemky
0,55 %
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§9
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 nariadenia a ročnej sadzby
dane z pozemkov podľa § 8 nariadenia.
DAŇ ZO STAVIEB
§ 10
Daňovník
1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu alebo
správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku.
2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme je daňovníkom
nájomca.
3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane
zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 11
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území SR podľa členenia § 10 ods. 1 zákona:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáži,
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom, alebo ukotvené pilótami. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
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3. Stavby, ktoré nie sú predmetom dane sú uvedené v odseku 3 § 10 zákona.
4. Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§ 12
Základ dane
1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavenej 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.
2. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy
v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti
stavby.
§ 13
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Hronec za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
0,066 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,497 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,398 €/m2

d) samostatne stojace garáže

0,398 €/m2

e) stavby hromadných garáží

0,398 €/m2

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,398 €/m2

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,493 €/m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,659 €/m2
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/až h/

0,497 €/m2

2. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia:
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a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,030 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,230 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,190 €/m2

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,330 €/m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,330 €/m2
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/

0,330 €/m2

3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, pomerná časť základu dane
sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby.
§ 14
Výpočet dane zo stavieb
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 12 nariadenia a ročnej sadzby dane zo
stavieb podľa § 13 nariadenia.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 12 a ročnej
sadzby dane zo stavieb podľa § 13 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie
podľa § 13 ods. 2. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej
stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
DAŇ Z BYTOV
§ 15
Daňovník
1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, alebo VÚC.
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane
z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do
výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne
a nerozdielne.
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§ 16
Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný
účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§ 17
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 18
Sadzba dane
Správca dane na území obce Hronec určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a)
b)
c)
d)

byty 0, 066 €/ m2
nebytový priestor užívaný ako garáž
nebytový priestor užívaný na podnikateľské a zárobkovú činnosť
nebytový priestor užívaný na ostatnú činnosť
§ 19
Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 17 nariadenia a ročnej sadzby dane
z bytov uvedenej pod písm. a/ až d/ § 18 nariadenia.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§ 20
Oslobodenie od dane
1. Zo zákona sú od dane oslobodené pozemky, stavby, byty, nebytové priestory uvedené v § 17 ods.1,
písm. a/ až h/ zákona.
2. V súlade s § 17 ods. 2 zákona správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
3. V súlade s § 17 ods. 2 zákona správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 99%
z ročnej daňovej povinnosti u pozemkov – ostatné plochy v extraviláne, ktorých hospodárske
využívanie je obmedzené:
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a) močiare, plochy slatín a rašeliniská,
b) rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, na genofondové plochy a iné
plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkov s pôdoochrannou,
ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.
4. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb stavby slúžiace na účely sociálnej pomoci.
5. Celová výška vyrubenej dane z nehnuteľnosti sa znižuje o 2,00 €:
a) u všetkých fyzických osôb s trvalým pobytom v obci Hronec, ktorí ku dňu 1.1. príslušného
roka dosiahli vek 65 rokov,
b) u fyzických osôb s trvalým pobytom v obci Hronec, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí
(držiteľ preukazu ZŤP, alebo preukazu ZŤP/S)
6. Správca dane poskytne zníženie dane podľa ods. 5 písm. b/ v tom prípade, ak si daňovník nárok na
zníženie dane uplatní do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia a zároveň predloží doklady,
ktoré preukážu nárok príslušnej úľavy – preukaz ZŤP, alebo preukaz ZŤP/S.
§ 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
2. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia v ktorom daňovníkovi zaniklo
vlastníctvo, správcovstvo, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je
rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú
povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
3. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydržaním v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydržiteľ stal vlastníkom nehnuteľností, alebo
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv
vydržaním zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva
k vydržanej nehnuteľnosti.
4. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
5.Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,50 € nebude vyrubovať, ani vyberať.
§ 22
Platenie dane v splátkach
1. Ak ročná daň vyrubená právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi – presahuje 663,87 € je
splatná v štyroch rovnakých splátkach a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru , 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň
vyrubuje.
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2. Ak ročná daň vyrubená právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi nepresahuje 663,87 € je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 23
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou
osobou.
§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 25
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 26
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba
dane platí za každého psa u toho istého daňovníka.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 23, ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 28
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom v obci sú pozemky vo vlastníctve obce:
a) Námestie 6. marca - parkovisko, Zlievárenská ulica – parkovisko
b) Zlievárenská ulica – pred budovou obecného úradu a kultúrneho domu – s. č. 516
Námestie 6.marca – pred budovou hasičská zbrojnica – s. č. 262
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3. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
pozemku pred budovou obecného úradu, kultúrnym domom a Námestí 6. Marca,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na ihrisku,
d) trvalé parkovanie vozidla, ktorým sa rozumie trvalé parkovanie motorového vozidla na
vyhradenom priestore verejného priestranstva, mimo stráženého parkoviska. Trvalým
parkovaním vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého
parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre
určité vozidlo fyzickej osoby (Ďalej len „vyhradené parkovanie“),
4. Daňovník uvedený v odseku 3 písm. b/ a c/ je povinný písomne oznámiť správcovi dane začatie
osobitného užívania verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného
priestranstva, najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive
uvedenom v prílohe č.1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane, daňovník je povinný vypísané
tlačivo doručiť správcovi dane.
5. Daňovník uvedený v odseku 3 písm. a/ začatie užívania verejného priestranstva nahlási v deň
začatia užívania správcovi dane.
§ 29
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň osobitne
užívaného verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia (predaj
textilných a iných výrobkov, obuv, priemyselný tovar, spotrebný tovar, remeselné výrobky,
predaj poľnohospodárskych plodín, kvetov, kvetinárskych výrobkov, poskytovanie
občerstvenia a iné, brúsenie nožov, nožníc oprava dáždnikov, pojazdná čistiareň peria a pod.),
0,700 €
b)
c)
d)
e)

umiestnenie stavebného zariadenia
za umiestnenie cirkusu, zariadenie lunaparku a iných atrakcií na ihrisku
za dočasné umiestnenie skládky ( napr. drevo, uhlie)
za trvalé parkovanie vozidla

0,090 €
1,650 €
0,330 €
0,060 €

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 30
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,
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hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom a ubytovacie zariadenie prírodných
liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu,
zrub, bungalov, kemping, minikemp, táboriska, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§ 31
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 32
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 33
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0, 500 € za osobu a prenocovanie.
§ 34
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§ 35
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej
osobe v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2. Platiteľ dane je povinný do 30 dní písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti na
predpísanom tlačive uvedenom v prílohe číslo 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti
a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii na obecnom úrade.
3. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb - knihu
ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu
ubytovaných správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie a potvrdenie
správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:
-

meno a priezvisko ubytovaného
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
trvalý pobyt
dátum príchodu a odchodu

Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo
ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
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4. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyz.osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne
ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane.
Potvrdenie o zaplatení musí obsahovať:
-

číslo potvrdenia,
dátum vydania potvrdenia,
kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
komu bolo vystavené potvrdenia a kto zaplatil daň,
počet prenocovaní,
výška zaplatenej dane,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie

Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od
vystavenia potvrdenia.
§ 36
Spôsoby vyberania dane a jej odvody
1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
-

v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie
(originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu.

2. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmto spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, IBAN: SK95 5600 0000 0020 0147 3001
3. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne a to do
10.dňa po uplynutí štvrťroka.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 38
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
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§ 39
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 40
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
b) 200,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje,
c) 83,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 365,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§ 41
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§ 42
Vedenie evidencie
1. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane,
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia
evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
druh, typ a názov predajného automatu,
výrobné číslo predajného automatu,
obsah skladby ponúkaného tovaru,
miesto umiestnenia predajného automatu

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole, alebo ju doručiť
správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
2. K písomnému oznámeniu podľa ods. 1/ daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
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SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 43
Predmet dane
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.
§ 44
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 45
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 46
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) za jeden elektronický prístroj na počítačové hry 166,00 €/ kalendárny rok
b) za jeden mechanický prístroj ( biliard, stolný futbal, hokej, šípky...) 33,00 €/ kalendárny rok
c) za jeden elektronický prístroj – hudobný 50,00 €/ kalendárny rok
§47
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§ 48
Vedenie evidencie
1. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému
úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a)
b)
c)
d)

deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
druh, typ, a názov nevýherného hracieho prístroja,
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
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e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
2/ Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole v lehote stanovenej
vo výzve.
OSMA ČASŤ
POPLATOK
§ 49
Poplatník
1/ Poplatok platí poplatník, ktorým v zmysle § 77 zákona je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, 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 trávnatý porast na iný
účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľský subjekt, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce za účelom podnikania.
2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, a súčasne je podľa odseku 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 prevádzkáreň, poplatok platí iba raz z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti prevziať na seba jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý
na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne
opatrovník.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 50
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je 0,037 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje 13,50 €/osoba/kalendárny
rok.
Výška poplatku sa znižuje o 5,00 €/ osoba s trvalým pobytom/ rok:
a/ u všetkých občanov, ktorí ku dňu 1.01. príslušného roku dosiahli vek 62 rokov,
b/ u občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP), ktorí musia doložiť
doklady – preukaz
Táto úľava z poplatku za komunálny odpad bude poskytnutá aj jednej samostatne žijúcej osobe
v rodinnom dome.
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2. U právnických osôb a podnikateľov je sadzba poplatku stanovená na 0,0161 € za jeden liter
komunálnych odpadov
a) odvoz a uskladnenie za jednu 110 litrovú kuka nádobu 1,77 €
b) odvoz a uskladnenie za jednu 240 litrovú kuka nádobu 3,86 €
3. Sadzba za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pri zavedenom
množstevnom zbere je 0,030 €.
§ 51
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu:
- dňom jej prihlásenia do evidencie obyvateľstva na trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia užívať rodinný dom, bytovú budovu, 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 obce,
b) právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel
ako podnikanie
c) podnikateľa
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania
2. Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvateľov obce,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 písm a/
3. Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane vznik povinnosti platenia poplatku do 30 dní
odo dňa vzniku platenia poplatku na predpísanom tlačive pre právnické osoby a fyzická osoba
podnikateľ uvedeného v prílohe č. 3 tohto nariadenia a pre fyzické osoby na predpísanom tlačive
uvedeného v prílohe č.4 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane.
Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
správcovi dane alebo poštou.
§ 52
Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku
1. Poplatník môže zaplatiť správcovi dane poplatok:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane
b) poštovou poukážkou
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c) prevodom na účet správcu dane
2. Ak poplatník uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane vráti
poplatníkovi vzniknutý rozdiel na základe podanej žiadosti:
a) v hotovosti z pokladne správcu dane
b) bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka
§ 53
Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí na
základe podkladov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

potvrdenie zamestnávateľa,
potvrdenie vojenského útvaru, alebo vojenskej správy,
potvrdenie zariadenia na výkon väzby o výkone väzby,
potvrdenie zariadenia sociálnej starostlivosti, domova dôchodcov, detského domova,
čestné prehlásenie o ubytovaní v mieste sídla navštevovanej strednej alebo vysokej školy,
čestné prehlásenie občana o pobyte v zahraničí
§ 54
Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku

Správca dane na základe žiadosti poplatníka vráti 50 % z paušálneho poplatku za príslušné
zdaňovacie obdobie:
a) poplatníkovi ktorý sa zdržiava mimo miesta trvalého pobytu z titulu výkonu práce a je
ubytovaný v mieste výkonu práce na základe potvrdenia podľa § 53 a)
b) študentovi strednej alebo vysokej školy na základe čestného prehlásenia podľa § 53 písm. e)
Na základe žiadosti správca dane poplatok zníži alebo odpustí a vráti paušálny poplatok alebo jeho
časť za príslušné zdaňovacie obdobie:
-

občanovi na základe potvrdenia podľa § 53 písm. b)
občanovi na základe potvrdenia podľa § 53 písm. c)
občanovi na základe potvrdenia podľa § 53 písm. d)
občanovi zdržujúcemu sa dlhodobo v zahraničí na základe čestného prehlásenia podľa § 53
písm.f)

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila
všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
Poplatník si uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku písomne u správcu dane po
uplynutí kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka. Nárok na
zníženie alebo odpustenie zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 55
Správa dane
Správu miestnych daní a poplatku v súlade so zákonom v katastrálnom území obce Hronec
vykonáva obec Hronec. Výnos z daní a poplatku je príjmom rozpočtu obce.
§ 56
Použitie označenej a neoznačenej platby
Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku spôsobom ktorý určí obec rozhodnutím o
vyrubení dane a poplatku. Ak platbu daňovník neoznačí, obec použije neoznačenú platbu v postupe
podľa ustanovenia § 98a zákona.
§ 57
Zrušovacie ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje:
1. VZN obce Hronec č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. VZN obce Hronec č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Dodatok č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 53/2014 a č.7/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 58
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021.
§ 59
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hronec na
svojom zasadnutí dňa 27.11.2020, uznesením číslo: 56/2020.

Bohuslav Nemky
starosta obce
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