Obec Hrnčiarovce n/P, Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P, v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , §
6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto:

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2012
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

I. časť
§1

Všeobecné ustanovenia
1. Základné náležitosti o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad sú ustanovené v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov.
2. Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013
tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje,
g/ daň za jadrové zariadenie.
3. Obec Hrnčiarovce nad Parnou týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. januára 2013 miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/ a
miestneho poplatku uvedeného v § 1 ods. 3 je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 až 6 zákona č.
582/2004 v platnom znení neustanovuje inak.

II. časť

Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov anebytových priestorov
§2
Daň z pozemkov
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu:
1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov 0,8736/ m2
vynásobená výmerou pozemkov v m2
2. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy majú hodnotu pozemkov bez porastov určenú vynasobením 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. V prípade ak nebude predložený znalecký posudok stanovuje
obec hodnotu rybníkov na 0,43/ m2 .V prípade ak nebude predložený znalecký posudok
lesných pozemkov stanovuje obec hodnotu vo výške 0,08/m2.
3. Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je:
a/ záhrady 1,85 EUR
b/ zastavané plochy a nádvoria 1,85 EUR
c/ stavebné pozemky 18,58 EUR
d/ ostatné plochy 1,85 EU
4. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku podľa ods. 3 vynásobená výmerou v m2
§3
Sadzba dane z pozemkov
Správca dane určuje pre pozemky na území obce sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a/ orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,30 %
b/ záhrady
0,50 %
c/ zastavané plochy a nádvoria
0,55 %,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,30 %,
f/ stavebné pozemky
0,50 %,
g/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,50 %.

§4
Daň zo stavieb
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy
nasledovne:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,105 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,100 €
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
0,250 €
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov
0,250 €
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,199 €
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
1,899 €
g/ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/
0,450 €
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie podľa písm. a/, b/,
c/ 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie podľa písm. d/, e/,
g/ 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
4. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie podľa písm. f/ 0,20
€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
Ročná sazdba dane z bytov v k. ú. Hrnčiarovce n/P za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
je za:
a/ byt
0,120 €
b/ nebytový priestor
1,000 €
§6
Oslobodenie od dane
1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a/ pozemky vo vlastníctve obce a ním zriadených rozpočtových a príspevkových
organizácií,
b/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,

c/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
2. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb:
a/ stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce a ním zriadených rozpočtových a
príspevkových organizácií,
b/ stavby a ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských
spoločnosti registrovaných štátom.
§7
Spoločné ustanovenia dane z nehnuteľnosti
1. Správca dane určuje s účinnnosťou od 1.1.2013 splatnosť vyrúbenej dane v dvoch
rovnakých splátkach, pričom:
- prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ,
- druhá splátka je splatná najneskôr do 30. septembra bežného roka.
2. Ak ročná daň vyrubená právnickej osobe nepresahuje 1.000 € a fyzickej osobe 70 € je
splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru .
í

III. časť
§8
Daň za psa
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 4,00 €.
2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1. a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

IV. časť
§9
Daň za využívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, a to:
a/ hlavné /štátne/ a všetky vedľajšie /miestne/ cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v
šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c/ trhovisko,
d/ všetky verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce.

3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
§10
Sadzby dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne:
a/ 0,200 EUR pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických
nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných stromčekov
b/ 0,200 EUR na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov, nožníc
a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria
a pod.)
c/ 0,100 EUR pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných
posedeniach pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa)
d/ 0,050 EUR pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických nápojov
(zmrzlina a pod.)
e/ v prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa neuplatní
sadzba dane pre ambulantný predaj a stanovuje sa u vybraných činností sadzba dane
nasledovne:
1)
0,400 EUR pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny
2)
0,400 EUR pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky,
odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky
spotrebnej elektroniky, drobný tovar (darčekové predmety, ozdobné, bližšie
nešpecifikované predmety) kozmetika, drogériový tovar, športové potreby
a hračky
3)
0,400 EUR pri predaji občerstvenia spojeného s predajom
alkoholických nápojov
f/ za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných
a iných zariadení:
1)
0,200 EUR pre palivá
2)
0,100 EUR pre stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné stavebné
zariadenia, veľkoobjemové kontajnery
g/ za užívanie verejného priestranstva:
1)
0,100
EUR
na
umiestnenie
reklamných,
propagačných
a informačných stojanov
2)
0,100 EUR na umiestnenie kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií
a príslušenstva
3)
0,200 EUR na umiestnenie pojazdného predajného zariadenia
a zariadenia so živými zvieratami
h/ 0,100 EUR za parkovanie osobných motorových vozidiel

Parkovanie nákladných motorových vozidiel na verejnom priestranstve obce je zakázané.
Za parkovanie osobného motorového vozidla bude dôchodcom na základe písomnej
žiadosti poskytnutá zľava vo výške 50%. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o vlastníctve
vozidla.

§11
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a/ fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b/ právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c/ údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania
verejného priestranstva.
§12
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na:
a/ akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
b/ kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného
c/ predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch
d/ akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
e/ účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie
služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie
f/ umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za
účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce.
§13
Platenie dane
1. Daň za užívanie verejného priestranstva obec vyrubí rozhodnutím najskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni,
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
3. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná jednorázovo v hotovosti do pokladne
obecného úradu pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti.

V.časť
§14
Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
§15
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a/ meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,
b/ zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
3. Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a/ obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
b/ zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
§16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,200 EUR na osobu a prenocovanie.
§17
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
pre účely dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane
za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb
s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň
odchodu).

2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre
účely kontroly evidenciu podľa ods. 1. tohto paragrafu.

§18
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom
zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje:
a/ sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia,
b/ počet prenocovaní,
c/ počet osôb, ktoré prenocovali,
d/ dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté,
e/ výšku dane.
§19
Spôsob a lehota odvodu dane
1. Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane písomné
oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok, za
každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne.
2. Náležitosti oznámenia podľa ods. 1/ stanoví správca dane.
3. Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia v termíne do 25. dňa v mesiaci po ukončení
príslušného štvrťroka.
4. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni
Obecného úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od
správcu dane.

VI. časť
§20
Daň za predajné automaty
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§21
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 35,- EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§22

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, výrobné číslo a druh predajného
automatu.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
§23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 24
Oslobodenie od dane
.
Správca dane od dane oslobodí prevádzkovateľov predajných automatov vydávajúcich:


ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb



mlieko a mliečne výrobky

VII. časť
§ 25
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 26
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 35,- .EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny
rok.
§ 27

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných
hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných
hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a/ výrobné číslo prístroja
b/ dátum začatia prevádzkovania prístroja
c/ označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d/ identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, výrobné číslo a druh
nevýherného hracieho prístroja.
§ 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

VIII. časť
§29
Daň za jadrové zariadenie

1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakciav jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“),
a to aj časť kalendárneho roka.
2. Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia
udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
v platnom znení.
§ 30
Sadzba dane
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru SR. Na zmenu oblasti

ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane
neprihliada.
2. Zastavané územie obce Hrnčiarovce nad Parnou sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach v pásme 2 – nad 2/3 polomeru tejto
oblasti, sadzba dane je 0,0006 EUR za m2.
§ 31
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
§ 32
Vyrúbenie dane a platenie dane
1. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane
a sadzby dane.
2. Vyrúbená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

IX. časť
§ 33
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľného kuchyňského a reštauračného odpadu 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 nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast na iný účel 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"),
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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového prostoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých spoluvlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si
vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platitel správca dane. Ak žije v spoločnej
domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov domácnosti plnenie povinnosti na
seba prevziať jeden z nich.
4 Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu 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.
5. Sadzba poplatku je
a/ u fyzických osôb – obyvateľov 0,044 € za osobu a kalendárny deň,
b/ u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ktoré poskytujú ubytovacie,
reštauračné, kaviarenské, alebo iné pohostinské služby 0,011 € za osobu a deň
c/ u ostatných 0,044 € za osobu a deň
6. Na základe písomnej žiadosti správca dane poplatok zníži na 0,022 € na osobu a
kalendárny deň pre:
a/ študentov študujúcich mimo miesta trvalého pobytu (s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich), ktorí sa preukážu originálom alebo kópiou potvrdenia o úhrade poplatku
v mieste prechodného pobytu, alebo potvrdením študentského domova o ubytovaní
poplatníka, alebo dokladmi uvedenými v odseku b/,
b/ občanov žijúcich a pracujúcich mimo trvalého bydliska, avšak na území SR, ktorí sa
preukážu dokladom o prechodnom pobyte mimo miesta trvalého pobytu alebo kópiou
nájomnej zmluvy alebo zálohového predpisu od správcu nehnuteľnosti, z ktorých je zrejmé,
že poplatník uhrádza aj poplatok za odpad, potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych
služieb, potvrdením o výkone trestu odňatia slobody, potvrdením o zaplatení poplatku v inej
obci.
7. Na základe písomnej žiadosti správca dane poplatok odpustí po dobu trvania pobytu
v zahraničí pre:
a/ študentov študujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu originálom alebo kópiou potvrdenia
o dennom štúdiu v zahraničí, alebo originálom alebo kópiou potvrdenia príslušného
orgánu o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa zdržiavajú. Akceptuje sa
aj potvrdenie slovenskej školy, v ktorej je študent zapísaný na dennom štúdiu a ktorá
potvrdí, že daný študent študuje v zahraničí. V prípade, že potvrdenie bude vydané
v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj
preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
b/ občanov žijúcich alebo pracujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu originálom alebo kópiou
potvrdenia príslušného orgánu o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa
zdržiava, alebo nájomnou zmluvou, vystavenou na meno poplatníka, potvrdením

zamestnávateľa, pracovnou zmluvou. Nájomné a pracovné zmluvy musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sa považujú za neplatné. V prípade, že
potvrdenie bude vydané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
8. Doklady podľa ods. 6 a 7 nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
9. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatia školy a školské zariadenia.

10. Právnicke osoby a fyzické osoby podnikatelia predložia výpis z evidencie zamestnancov
o ich počte najneskôr do 31.1. bežného roka.
§ 34
Spôsob platenia miestnych daní a miestneho poplatku
Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným symbolom z rozhodnutia za
príslušné zdaňovacie obdobie.
Daň možno platiť:
a/ bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, č. účtu 6603681009/1111 vedený v
UniCredit Bank,
b/ poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu dane,
c/ v hotovosti v pokladni OcÚ v Hrnčiarovciach nad Parnou.

X. časť
§ 35
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Hrnčiarovce nad Parnou sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou a to dňa 12.12. 2012 uznesením č. 86/12
2. Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarovce nad
Parnou č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Hrnčiarovciach nad Parnou.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hrnčiarovce n/P dňa: 26.11.2012
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 12.12.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrnčiarovce n/P dňa: 13.12.2012
VZN nadobúda právoplatnosť 15 dní odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Jaroslav Kráľovič

starosta obce

