Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach na základe ust. § 6 a § 11 ods.4 písm.
d) Zákona č. 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe aktualizovaného úplného znenia Zákona č. 582/2004
Z.z. k 24.01.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení ( ďalej len VZN)

Všeobecné záväzné nariadenie obce
Haligovce
č. II/2021

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
HALIGOVCE

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy

Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Haligovce.
§2
Druhy miestnych daní

1. Miestnymi daňami, ktoré obec Haligovce v tomto VZN č. II/2021 ukladá sú:
a/ daň z nehnuteľnosti
b/ daň za psa
c/ daň za ubytovanie
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej
len poplatkoch)

§3
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), c) a ods. 2 je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§4
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len daň z bytov)

Daň z pozemkov
§5
Daňovník

(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo
správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku 4) zapísaný v katastri
nehnuteľností ( ďalej len ´´kataster´´).

(2) Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav,5)
b) nájomca ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri.
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 6)
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, daňovníkov 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.
Daňovníkom dane z pozemkov, ktoré ustanovuje toto VZN je:
a/ vlastník pozemku
b/ ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane z pozemkov zastavuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
c/ ak je pozemok v BSM, 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,
b/ trvalé trávnaté porasty,
c/ záhrady
d/ lesné pozemky
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f/ zastavané plochy a nádvoria,
g/ stavebné pozemky,
h/ ostatné plochy

§7
Základ dane

Základ dane z pozemkov sa upravuje podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení
zákona č. 465/2008 Z.z.

1/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) pre pozemky druhu orná pôda , chmeľnice,
vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
uvedením v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. je 0,0972 €/m2.
2/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. b) pre pozemky druhu trvalé trávnaté porasty je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. je 0,0189 €/m2.
3/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c) pre záhrady je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.
582/2004 Z.z. ktorá je 1,32 €/m2
4/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) pre pozemky druhu lesné pozemky je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1
m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, ktorá je 0,132 €/m2. Základom
dane z pozemkov pre lesné pozemky je aj znalecký posudok ( ZP) všeobecnej hodnoty lesných
pozemkov, ktorý stanoví objektívne základ dane z lesných pozemkov podľa zákona č. 382/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
5/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. e) pre pozemky druhu rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku ktorá je 0,132 €/m2.
6/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. f) pre zastavané plochy a nádvoria je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.,
ktorá je 1,32 €/m2.
7/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. g) pre stavebné pozemky je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.
582/2004 Z.z., ktorá je 13,27 €.

8/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. h) pre ostatné plochy s výnimkou stavebných
pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., ktorá je 1,32 €.

§8
Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa týmto VZN upravuje nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

0,30% zo základu dane

b/ trvalé trávnaté porasty

0,30% zo základu dane

c/ záhrady

0,50% zo základu dne

d/ lesné pozemky

0,30% zo základu dane

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

0,30% zo základu dane

f/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,30% zo základu dane

g/ stavebné pozemky

0,30% zo základu dane

h/ ostatné plochy

0,30% zo základ dane

§8
Výpočet dane s pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa
§ 8.

Daň zo stavieb
§9
Daňovník

1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, / ďalej len ,, vlastník stavby ´´ /.
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.

§ 10
Predmet dane

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky a na území obce Haligovce
v tomto členení:
a/ Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.
b/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky.
c/ Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu.
d/ Samostatne stojace garáže.
e/ Stavby hromadných garáží.

f/ Stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou.
g/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátanie stavieb na vlastnú administratívu.
h/ Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.
i/ Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Predmetom dane so stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a/ s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b/ priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov teplej
energie.
4. Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.

§ 11
Základ dane

Základom dane so stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovní najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie strechy.

§ 12
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,50 eura za každý načatý m2 zastavanej plochy.

2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane VZN podľa miestnych
podmienok v obci znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1
nesmie presiahnuť 40- násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom
dane vo VZN pre dané stavby.

3. Pri viacpodlažných stavbách sa týmto VZN podľa miestnych podmienok v obci určuje
príplatok 0,030 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

4. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely
zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.

5. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než
0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

6. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2
a príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer
podlahovej plochy časti

stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej

podlahovej ploche stavby.

Ak

stavbu na bývanie v obci Haligovce vlastní vlastník, ktorý nemá v obci Haligovce trvalý
pobyt a ani na túto stavbu nikoho na trvalý pobyt neprihlásil predmet dane z tejto stavby sa
posudzuje podľa § 10 ods.1 pís.c/.

1/ Ročná sadzba dane zo stavieb sa opravuje:
a/ Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (§
10 ods. 1 písm. a/) 0,050 €/m2 + 0,030 €/m2 za ďalšie podlažie
b/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky
(§ 10 ods. 1 písm. b/) 0,033 €/m2
c/ Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
(§ 10 ods. 1 písm. c/

0,20 €/m2 + 0,050 €/m2 za ďalšie nadzemné podlažie

d/ Samostatne stojace garáže
(§ 10ods. 1 písm. d/) 0,133 €/m2
e/ Stavby hromadných garáží
(§ 10 ods. 1 písm. e/) 0,00 €/m2/ v obci stavby tohto druhu neevidujeme/
f/ Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
(§ 10 ods. 1 písm. f/) 0,00 €/m2/ v obci stavby tohto druhu neevidujeme/
g/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívane na skladovanie vlastnej produkcie, vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu
(§ 10 ods. 1 písm. g/)

0,00 €/m2/ v obci stavby tohto druhu neevidujeme/

h/ Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
(§ 10 ods. 1 písm. h/)

0,50 €/m2 + 0,030 €/m2 za ďalšie podlažie

i/ Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
(§ 10 ods. 1 písm. i/)

0,033 €/m2

§ 12 a
Výpočet dane so stavieb

1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb
podľa § 12.

2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11
a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za
podlažie poľa § 12 ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade
viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok
za podlažie podľa § 12 ods.3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných časti dane. Pomerná časť dane
sa vypočíta ako súčin zastavenej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na
príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12
ods. 3.

Daň z bytov
§ 13
Daňovník

1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo vo vlastníctve obce.
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho 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 daní.

§ 14
Predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli
do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

§ 15
Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru m2.

§16
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,50 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru.

2. Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane VZN
podľa miestnych podmienok v obci znížiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia. Takto určená ročná sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10- násobok najnižšej
ročnej dane z bytov za byt určenej v tomto VZN.

§ 16 a
Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Od dane sú oslobodené:
a/ pozemky a stavby vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane.
b/ pozemky a stavby vo vlastníctve štátu
c/ pozemky a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam, pozemky a stavby vo
vlastníctve cirkvi registrovanej štátom.
d/ pozemky a stavby na ktorých sú cintoríny

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká
31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia,
vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januára zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia sa
neprihliada.
3. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti
k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po
dni, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 22
Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou 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.

§23
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a)

vlastníkom psa, alebo

b)

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 24
Základ dane

Zákalom dane je počet psov.

§ 25
Sadzba dane

Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa na kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
a) Obec Haligovce určuje sadzbu dane 5,00 € za jedného psa na kalendárny rok.
b)
§26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho o mesiaci, v ktorom sa pes
stal predmetom dane podľa § 22 ods.1, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§ 28
Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

§29
Splnomocňovanie ustanovenia

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane
podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadne oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Daň za užívanie verejného priestranstva podľa § 30 až 36 sa na nasledujúce zdaňovacie obdobie roku
2012 týmto VZN nevyrubuje.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§37
Predmet dane

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
Zariadení, ktorého kategóriu určuje osobitný predpis

§ 38
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§39
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 40
Sadzba dane

Sadzba dane určená v eurách týmto VZN je 0,50 € na osobu za jedno prenocovanie.

§ 41
Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

§ 42
Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
§ 43
Splnomocňovacie ustanovenia
Obec ustanovuje VZN podrobnosti k § 37 až 41, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti
platiteľa dane , sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, spôsob
vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci.
a) O vyberanej dani vedie prevádzkovateľ zariadenia evidenciu v ,,knihe ubytovaných“.
b) Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti.
c) Evidencia ubytovaných je vedená v knihe ubytovaných a podľa počtu ubytovaných za noc sa
bude odvádzať daň obci z ubytovania 0,50 centov na jedného ubytovaného za aktuálny mesiac,
vždy do piateho kalendárneho dňa v nasledujúcom mesiaci, počas celého roka.
Prevádzkovateľ zariadenia odvádza daň za ubytovanie obecnému úradu nasledovným spôsobom:
a) V hotovosti do pokladne obce, podľa knihy ubytovaných.

Predmet dane
§ 44
Spôsob a lehota odvodu dane
a/ Platiteľ dane je povinný do 10 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné oznámenie
k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci mesiac, za každé ubytovacie
zariadenie na území obce samostatne. Toto oznámenie súhlasí s „knihou ubytovaných“, ktorú je povinný

prevádzkovateľ zariadenia viesť a ktorú prikladania k nahliadnutiu spolu s oznámením k dani za
ubytovanie.
b/ Náležitosti oznámenia stanoví správca dane.
c /Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 10 dní od ukončenia mesiaca za
predchádzajúci mesiac.
d/ Vyúčtovanie zrealizuje prevádzkovateľ zariadenia hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu.

§ 45
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva zamestnanec správcu dane na základe
písomného poverenia.
§ 46
Sankcie
a/ Správca dane uloží prevádzkovateľovi zariadenia za nedodržanie niektorej povinnosti resp. za
opakované nedodržanie niektorej povinnosti ustanovenia §44 tohto nariadenia pokutu vo výške 30,EUR za každé jednotlivé opakované nedodržanie povinnosti, v správnom konaní pokutu až do výšky
6 638,- EUR / §27b ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov/.
b/ Správca dane uloží prevádzkovateľovi pokutu 100,- EUR za opakované nedodržanie povinnosti
ustanovenia § 45 podľa osobitného predpisu za opakované neumožnenie vykonania kontroly
v zariadení, v správnom konaní pokutu až do výšky 6 638,- EUR
/ §27b ods. 1 písm. a/ a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov/.
c/ Správca dane môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako
5 Eur, najviac však do 3 000 Eur za nedodržanie ustanovení tohto nariadenia za nesplnenie oznamovacej
povinnosti podľa daňového poriadku.
(4) Správca dane môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu za nesplnenie niektorej z povinností
nepeňažnej povahy najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 Eur, najviac však do 1 500 Eur
za nedodržanie ustanovení tohto nariadenia, ak nepodá oznámenie o začatí alebo o zmene skutočností
rozhodujúcich pre výpočet dane.
/§ 154 ods. 1 písm. c), § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) /
/ § 154 ods. 1 písm. j), § 155 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok/

ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty

Daň za užívanie verejného priestranstva podľa § 44 až 51 sa na nasledujúce zdaňovacie obdobie týmto
VZN nevyrubuje.

SIEDMA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje sa podľa § 52 až 59 sa na nasledujúce zdaňovacie obdobie týmto
VZN obce Haligovce č. III/2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území obce Haligovce.
Daň nevyrubuje.

ÔSMA ČASŤ
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti obce sa podľa § 60 až 66 sa na
nasledujúce zdaňovacie obdobie týmto VZN nevyrubuje.

DEVIATA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

Daň za jadrové zariadenie sa podľa § 67 až 76 na nasledujúce zdaňovacie obdobie týmto VZN
nevyrubuje.

DESIATA ČASŤ
POPLATOK
§ 77
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady 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 trávnatý 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.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v
obci trvalý pobyt alebo 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 prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti
obce.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu
s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na
prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby
zdravotnej starostlivosti, c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou
formou, d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo
mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, poplatok od poplatníka v ustanovenej výške
pre obec 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 s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí, b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“).
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto 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 Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.

DESIATA ČASŤ
POPLATOK
§ 78
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku je najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Na území obce Haligovce sa navrhuje:
1) Poplatok za drobný stavebný odpad
a) Sadzba poplatku 0,01036 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov – uloženie na
skládke / čistý stavebný odpad /
b) Sadzba poplatku 0,00033 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov- osobitný
poplatok –čistý stavebný odpad / poplatok mestu –obci na ktorej k. ú. sa skládka odpadu
nachádza.

c) Sadzba poplatku 0,0239 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov-uloženie na
skládke / zmiešaný stavebný odpad /
d)

Sadzba poplatku 0,00664 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov-osobitný
poplatok-zmiešaný stavebný odpad / poplatok mestu-obci na ktorej k.ú. sa skládka odpadu
nachádza.

e) Sadzba poplatku 1,43 eura za 1 km prepravy drobných stavebných odpadov + sadzba poplatku
11,95 eura / jednorazová manipulácia za každé zloženie a naloženie VO kontajnera /.

Obec Haligovce nemá ani do budúcna neplánuje zriadiť na svojom území zberný dvor odpadov.
Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí každý tvorca odpadu individuálne po dohode s Obcou
Haligovce a firmou Ekos Stará Ľubovňa o mieste, čase, množstve a zvoze DSO.

2) poplatok za zmesový komunálny
odpad
Sadzba poplatku je najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň.
a) Sadzba poplatku 0,04657 eura za osobu a kalendárny deň /
0,04657 x 365 dní = 16,99 eura.
b) Sadzba poplatku 17 € / obyvateľ / rok- podľa počtu osôb v jednej domácnosti.
c) Sadzba poplatku 8.50 € /ZTP obyvateľ / rok.
d) Poplatok za KUKA nádobu 10 €.

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Poplatník v súlade so zákonom č. 582/2004 a zákonom č. 354/2020 Z. z. je povinný vyrubený
poplatok za KO uhradiť. O znížení resp. odpustení poplatku rozhoduje obecné zastupiteľstvo vo VZN
obce. Daňovník si o zníženie poplatku musí požiadať do 28.2. v roku, za ktorý bude poplatok
vyrubený. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované. Obecné zastupiteľstvo posúdi žiadosť
poplatníka a rozhodne o znížení poplatku. K žiadosti o zníženie poplatku musí daňovník doložiť

doklady preukazujúce už vykonanú úhradu poplatkov, a taktiež doklad o tom, že sa nezdržiaval viac
ako 90 dní na území obce.

Doklady preukazujúce pobyt viac ako 90 dní:
- Potvrdením od zamestnávateľa alebo agentúry, pracovnou zmluvou alebo pracovným povolením.
- Potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove / internáte /
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) zánik poplatkovej povinnosti, napr. zrušenie trvalého pobytu, úmrtie a pod..

§ 79
Určenie poplatku

(1) V obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a
objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako a) súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka
podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s
poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom
vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán, pričom tieto osoby 14 vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je
oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do
počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a b) priemerného
počtu

1.

hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období,
ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby

alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak
ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa prvého bodu.
(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa odseku 3,
ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet

a) priemerného

počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie
mať vyššiu hodnotu ako 1, a b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).
(5) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol
poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju
činnosť, alebo b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca
týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o
skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca
zdaňovacieho obdobia.

§ 80
Oznamovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej
len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za
ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm.
b) alebo písm.
c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a
identifikačné

číslo,

b)

uviesť

údaje

rozhodujúce

na

určenie

poplatku,

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
§ 81
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím

v

celkovej

sume

tomuto

zástupcovi

podľa

odseku

1

alebo

odseku

2.

(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 81a
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok

(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80, na jej
splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane
určí poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia
poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)

§ 81
Vyrubenie poplatku a splatnosť

(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 81a
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok

(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80, na jej
splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane
určí poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia
poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.

§ 82
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Poplatník v súlade so zákonom č. 582/2004 a zákonom č. 354/2020 Z. z. je povinný vyrubený
poplatok za KO uhradiť. O znížení resp. odpustení poplatku rozhoduje obecné zastupiteľstvo vo VZN
obce. Daňovník si o zníženie poplatku musí požiadať do 28.2. v roku, za ktorý bude poplatok

vyrubený. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované. Obecné zastupiteľstvo posúdi žiadosť
poplatníka a rozhodne o znížení poplatku. K žiadosti o zníženie poplatku musí daňovník doložiť
doklady preukazujúce už vykonanú úhradu poplatkov, a taktiež doklad o tom, že sa nezdržiaval viac
ako 90 dní na území obce.
Doklady preukazujúce pobyt viac ako 90 dní:
- Potvrdením od zamestnávateľa alebo agentúry, pracovnou zmluvou alebo pracovným povolením.
- Potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove / internáte /
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) zánik poplatkovej povinnosti, napr. zrušenie trvalého pobytu, úmrtie a pod..

§ 83
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri
množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho
pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.

JEDENÁSTA ČASŤ
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Daň z motorových vozidiel sa podľa § 84 až 96 na nasledujúce zdaňovacie obdobie týmto VZN
nevyrubuje.

DVANÁSTA ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 97
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a
vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.

§ 98
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), a d) možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie
alebo zníženie dane len k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Predmetná novela zákona
upravila nasledovné časti zákona:
§ 98a
výzvu správcu dane na splnenie oznamovacej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
§ 98b
označenie platby miestnej dane
§ 98c
zánik práva vyrubiť daň
§98d
elektronické služby
Zároveň sa slová „platobný výmer“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovom
„rozhodnutie“. Na základe uvedeného správcovia dane a poplatku budú z dôvodu novely zákona od
1.1.2012 vyrubovať miestne dane a miestny poplatok „Rozhodnutím“.
§ 99
1.Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa
nehnuteľnosť nachádza.
2. Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až h) vykonáva obec, ktorá ich zaviedla.
3. Správou miestnych daní nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.

§ 100
Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos z daní podľa §2 ods.1 vrátane pokuty a sankčného úroku vzťahujúceho sa k týmto daniam je
príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom dane.

§ 101
Zaokrúhľovanie
Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Splátky dane podľa tohto zákona sa
zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.
§ 102
Konanie
Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa
všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.
TRINÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 103
1. Obec Haligovce týmto VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady zavádza na území obce Haligovce miestnu daň na základe aktualizovaného
úplného znenia Zákona č. 582/2004 Z.z. k 24.1. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Správu miestnych daní vykonáva Obec Haligovce prostredníctvom starostkou obce a poverenými
zamestnancami Obce Haligovce.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Haligovce.
4. Toto VZN č. II/2021 v plnom rozsahu ruší doteraz platné VZN I/2015 zo dňa 14.12.2014, č. I/2012
zo dňa 26.11.2011 a VZN č. I/2013 zo dňa 24.11.2012.
5. VZN č.II/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2020
6. VZN č.II/2021 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.

Monika Bjalončíková
starostka obce

Príloha č. 1
k zákonu č. 582/2004 Z. z.
v znení zákona č. 460/2011 Z. z.

HODNOTA
ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV (TTP)
Okres
710

Kód
815578

Názov katastrálneho
Haligovce

Hodnota v eurách/m2
OP
0,0972

Príloha č. 2
k zákonu č. 582/2004 Z. z.
v znení zákona č. 460/2011 Z. z.

Obec s počtom obyvateľov

Záhrady, zastavané

Stavebné

k 1. januáru

Plochy a nádvoria,

Pozemky

príslušného zdaňovacieho

ostatné plochy

( v eurách/m2)

obdobia

( v eurách/m2)

Do 1 000 obyvateľov

1, 32

13, 27

od 1 001 do 6 000 obyvateľov

1, 85

18, 58

od 6 001 do 10 000 obyvateľov

2, 12

21, 24

od 10 001 do 25 000 obyvateľov

2, 65

26, 55

nad 25 000 obyvateľov

3, 31

33, 19

obce, ktoré sú sídlom okresu

4, 64

46, 47

obce, ktoré sú sídlom kraja

5, 31

53, 11

Bratislava

5, 97

59, 74

TTP
0,0189

Príloha č.2
Vyrubenie miestneho poplatku na rok

a.
Sadzba sa stanovuje vo výške:
17 €/ obyvateľ/rok

b.
Obyvateľ= ročný poplatok

Výpočet výšky poplatku:

17 €/obyvateľ/rok

0,04657€ x365 dní= 16,99

Výška miestneho poplatku na domácnosť:

Domácnosť

SPOLU

-

Ročný miestny poplatok na domácnosť

Počet trvale a prechodne prihlásených osôb

1

17 €

2

34 €

3

51€

4

68€

5

85€

6

102€

a viac

a viac

