VŚEOBECNE

ZÁVAZNÉ NARIADENIE
V E ĹKÉ U H E R CE

OBCE

č. 4/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Veľké Uherce
Obec Veľké Uherce v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4 § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods.5,, § 99e ods. 9 a § 103 ods.5
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
I.ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Čl. 1
1.Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Uherciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. rozhodlo že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z.n.p. zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013
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.
2. Obec Veľké Uherce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
3 .Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie automaty a miestneho poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
II.ČASŤ
Daň z nehnuteľností
Čl. 2
1.Predmetom tejto časti VZN je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľnosti v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.
2.Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a z nebytových priestoroch v bytovom dome ( ďalej len „ daň z bytov „ ).

Daň z pozemkov
Čl. 3
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území Obce Veľké Uherce hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu, chmelnice, vinice, ovocné sady 0,4036 €/m2
b) trvalé trávne porasty 0,1175 €/m2
c) záhrady 1,85 €/m2
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,0785 €/m2
Takto určená hodnota sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
e) zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2
f) stavebné pozemky 18,58 €/m2
g) ostatné plochy 1,85 €/m2
Sadzba dane
Čl. 4
1. Správca dane na území celej obce Veľké Uherce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov
v zmysle § 8 odst. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. takto:
a/ za ornú pôdu, chmelnice, vinice, ovocné sady 0,40 %
b/ za trvalé trávne porasty
0,40 %
c/ za záhrady
0,30 %
d/ za lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy 0,30 %
e/ zastavané plochy a nádvoria
0,30 %
f/ stavebné pozemky
0,30 %
g/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,30 %
2. Správca dane určuje ročnú sadzbu 0,50 % na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie
na výrobu elektriny zo slnečnej energie ( fotovoltaické elektrárne).
Daň zo stavieb
Čl.5
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Veľké Uherce ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a/ 0,049 €/m2 za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b/ 0,099 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
c/ 0,265 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
d/ 0,199 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby alebo stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov,
e/ 0,531 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f/ 0,995 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g/ 0,165 €/m2 za ostatné stavby.

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhu stavieb príplatok za
podlažie 0,049 €/ m2 za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
Čl. 6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,082 € – byty v bytových domoch
b) 0,082 € – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 0,082 € – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú
zárobkovúčinnosť
d) 0,082 € - za nebytové priestory, slúžiace ako garáž
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Čl. 7
1.Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane ( § 17 odst. 2 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ) na:
a/pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
c/ pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
e/ pozemky športovísk,
f/ pozemky prírodných pamiatok,
g/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
i/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby ( prvej prebierky ).
2.Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od
dane z bytov ( § 17 odst. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ) na:
a/ stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie a to: – DDRT, kostol a kaplnka na Kalvárií.
b/ stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
stavebnej uzávery alebo umiestnenie na podkopanom pozemku,
3) Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne a úplne
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 25%,
( na základe predloženého preukazu)
Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako
70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 30 %, (podkladom pre zníženie dane
sú údaje z evidencie obyvateľov).
Správca dane ustanovuje, že u daňovníka uplatní len jednu úľavu, ktorá bude pre
daňovníka najvýhodnejšia.
Platenie dane
Čl. 8
2. Vyrubenú daň z nehnuteľnosti u fyzických osôb do výšky 35,00 € je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vyrubená daň z nehnuteľnosti u fyzických osôb nad 35,00 € je splatná v dvoch splátkach,
ktoré sú uvedené v rozhodnutí.
Vyrubená daň z nehnuteľnosti u právnických osôb do výšky 400,00 € je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Vyrubená daň z nehnuteľnosti u právnických osôb nad 400,00 € je splatná v troch
splátkach, ktoré sú uvedené v rozhodnutí.
3/ Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľnosti nižšia ako 2,00 € sa nebude vyrubovať
ani vyberať.
4/ Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obce, poštovým peňažným poukazom,
alebo bezhotovostným prevodom na účet obce.
III. ČASŤ
Daň za psa
Čl. 9
1.Predmetom tejto časti VZN je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2.Predmetom dane za psa nie je :
a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b/ pes umiestnený v útulku zvierat,
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Sadzba dane
Čl. 10
1.V obci je sadzba poplatku za prvého psa 4,00 € ročne. Poplatok za druhého a každého
ďalšieho psa je 4,00 € ročne.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Čl. 11
1.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Oznamovacia povinnosť a platenie
Čl. 12
1.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
2.Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za ostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
3.Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie
vlastníka ( resp. držiteľa ) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa,

jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp.
držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
4.Spôsoby vyberania dane:
a/v hotovosti do pokladne obce
b/poštovým peňažným poukazom
c/bezhotovostným prevodom na účet obce
IV. ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl. 13
1.Predmetom tejto časti VZN je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom
dane.
Čl. 14
Vymedzenie predmetu dane
1.Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Veľké Uherce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
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 Veľké Uherce.
2.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla.
3.Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií
c/ umiestnenie skládky.
4.Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5.Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
Čl. 15
Sadzby dane
Správca dane stanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
- za poskytovanie predajných služieb
3,00 € jednorázovo
- za lunapark a iné atrakcie
15,00 € paušálne,
- za umiestnenie skládky
0,10 €/m2/deň
- za dočasné parkovanie vozidla
0,10 €/m2/deň
Čl. 16
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu vo Veľkých Uherciach a to pred začatím osobitného
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému
úradu vo Veľkých Uherciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
2.Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3.Obec poskytne úľavu za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
- obec povolí užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie skládok bezplatne na dobu
7 dní odo dňa začatia jeho užívania. Po uplynutí tejto doby obec úľavu neposkytne.
V. ČASŤ
Daň za ubytovanie
Čl. 17
1.Predmetom tejto časti VZN je určenie náležitosti miestnej dani za ubytovanie podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
2.Platiteľ dane na ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do
3 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné
prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného
ubytovania ( ďalej len zariadenie ).
Čl. 18
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,16 € na osobu a prenocovanie.
Čl. 19
Rozsah a spôsob vedenie 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 článku.
Čl. 20
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom
zariadenie doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje:
a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného VZN
b) počet prenocovaní
c) počet osôb, ktoré prenocovali
d) dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté
e) výška dane

Čl. 21
Spôsob a lehota odvodu dane
1.Platiteľ dane je povinný do 5 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 sa platí štvrťročne a je splatná bez vyrubenia do 10 dní od ukončenia
štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok.
8.Spôsob vyberania dane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne obce, alebo
bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.
VI. ČASŤ
Daň za predajné automaty
Čl. 22
1.Predmetom tejto časti VZN je určenie náležitosti miestnej dani za predajné automaty podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.
Čl. 23
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Čl. 24
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 a výrobné číslo.
VII. ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. 25
1.Predmetom tejto časti VZN je určenie náležitosti miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.
Čl. 26
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 35 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Čl. 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 a výrobné číslo.
VIII. ČASŤ
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Čl. 28
1.Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
2.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 jej objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území, okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako „vodná
plocha“,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písmeno a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2. písmeno a) v obci
trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného
pobytu.
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľností ,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.
b/správca ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“ ).
5.Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za
iného prevziať, alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR, alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka je povinná oznámiť obci.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2) a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
7. Poplatok za kalendárny rok za odpad určuje správca dane ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má,
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný
pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať.
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c).
8. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je:
a) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený
o počet osôb ktoré majú v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt vynásobený
koeficientom 0,5.
b) súčet priemerného počtu:
1) ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie (ubytovacie služby).
2) miest určených na poskytovanie služieb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období ( reštauračné, kaviarenské, pohostinské služby).
Čl. 29
Sadzba poplatku
1.ObecVeľké Uherce určuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň nasledovne:
a/ pre fyzické osoby uvedené v § 77 ods. 2 pís. a), zákona 582/2004 Z.z. je 0,0411 €
za osobu a kalendárny deň, t.j. 15,00 € na osobu a rok.
b/ pre právnické osoby uvedené v § 77 ods. 2 b),c) je 0,0205 za osobu a kalendárny deň.
c/ pre základnú školu v obci paušál 170,00 € za rok, vrátane žiakov, učiteľov, pracovníkov,
d/ pre DDRT v obci paušál 240,00 € za rok, vrátane detí a pracovníkov.
e/ pre fyzické osoby , ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti v obci a vlastníkov rekreačných chát
ktorých nehnuteľnosti slúžia na rekreáciu sa určuje paušálna čiastka 15 €/ rok bez zníženia
poplatku.
Čl. 30
Vyrubenie poplatku
1.Obec vyrubí poplatok rozhodnutím.
2. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1.januáru príslušného kalendárneho roka.
2.Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa , keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
nahlásených údajov, ohlásiť obci:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného pobytu ;ak je
poplatníkom osoba podľa § 77 odst. 2 písm. b, alebo pís. c, názov alebo obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b/identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinností poplatníka podľa § 77 odst. 7,
3.Vyrubený poplatok:
a) u fyzických osôb do výšky 35 € je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
b) u fyzických osôb nad 35 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach.
c) Vyrubený poplatok pre právnické osoby – podnikateľov je splatný naraz do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Čl. 31
Oslobodenie od poplatku a zníženie poplatku
1.Oslobodenie od poplatku sú osoby, ktoré vlastnia rekreačné chaty alebo domy v osade
Belaneje, Bencleje a Šípok.
2.Obec na základe žiadosti poplatníka s trvalým pobytom v obci, zníži poplatok podľa
najnižšej sadzby za obdobie, ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa viac ako
90 dní nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce. Podkladmi pre zníženie poplatku sú
hodnoverné doklady (pracovné povolenie, povolenie pobytu, potvrdenie o návšteve školy,
potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pracovného
pomeru a pod.), z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce.
3.Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok poplatníkovi s trvalým pobytom na
území obce, ktorý bude počas celého roka v zahraničí a predloží pracovné povolenie,
prípadne povolenie pobytu, víza.
4.Poplatok sa určuje na obdobie kalendárny rok.

IX. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 32
Spoločné ustanovenia
Miestnu daň za nehnuteľnosť, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
môže obce zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k l.
januáru zdaňovacieho obdobia.

Čl. 33
Záverečné ustanovenia
1.Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon SNR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v z. n. p.
2.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o daní z nehnuteľnosti sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 6/2008 zo dňa 11.12.2008 a dodatku
č.1/2009 zo dňa 11.12.2009.
3. VZN č. 4/2012 prerokovalo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Uherciach na svojom
riadnom zasadnutí dňa 14.12.2012.
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli v obci v dňoch 28.11.2012 do 14.12.2012 na 15 dní
pred rokovaním OZ, v rámci tejto lehoty dňom vyvesenia začala plynúť lehota a 10.12.2012
skončila lehota na podávanie pripomienok k návrhu nariadenia.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2013.
Veľké Uherce, dňa 28.11.2012

Ing. Milan T o m a
starosta obce

