
                  
   
                                                                          

Obec  HNOJNÉ v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4,5,6, § 8 ods.2 a3, §. 12ods  ,2 a 3, 
§16 ods. , 2 a3, § 17 ods.2 ,3,  4a7,§ 98 a od 1, § 98 b ods 5, § 103 a § 104 e zákona č. 
582/2004 č. 582/2004 Z.z. o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    v y d á v a  pre územie 
obce  HNOJNÉ toto

             

                               V Š E O B E C N É     Z Á V A Z N É     N A R I A D E N I E
                                                                               č. 1/2018

                                                                    o miestnych daniach              
                          a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
                                                         na území obce  HNOJNÉ

                  

                                 



–
–               

              I.Časť

                                  ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA                      
                                                           § 1

1.  Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobne podmienky 
určovania  a vyberania   miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady ( ďalej len miestne dane a miestny poplatok) na území obce  HNOJNÉ v 
zdaňovacom období roku 2018.

2. Obec HNOJNÉ na svojom území  zavádza  s účinnosťou od  1. januára 2018  tieto 
miestne dane :

a./ daň z nehnuteľností

b./ daň za psa

c./ daň za užívanie verejného priestranstva

3./ Obec HNOJNÉ na svojom území  zavádza  miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

4. Zdaňovacím obdobím miestných daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa  d ane za 
užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady je kalendárny rok 2018.
      
                                                        II. časť
                                           Miestne  dane 
                                           Daň z nehnuteľností
                                                      § 2

     Daň z nehnuteľností zahrňa
 a./ daň z pozemkov,
 b./ daň zo stavieb
c./ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

                                                    § 3
                                            Daň z pozemkov

l. Daňovníkom dane z pozemkov je :
a./ vlastník pozemku
b./ správca pozemku vo vlastníctve štátu,spravca pozemku vo vlastníctve obce, alebo 
vyššieho územného celku, zapísaný v katastri nehnuteľnosti

                                                  



    2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce HNOJNÉ v členení podľa § 6 
ods. l   zákona o miestnych daniach v tomto členení :
a/ orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 
b/ záhrady 
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e/ stavebné pozemky

3./ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm.a je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 . 

4./Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1, písm. b,c,e je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2

    Hodnota pôdy v prílohe č. 1 a 2 pre KÚ HNOJNÉ je :
    orná pôda  0,2625 €/ 1 m2
    trvalé trávnaté porasty 0 0348 € / 1m2
    záhrady 1,32  €1 m2 
    stavebný pozemok  13,27€ / 1 m2
 

     Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré 
nastanú počas zdaňovacieho obdobia, správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je 
to upravené platnou právnou úpravou.

      Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy  pozemkov  následovná :

a./orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,trvalé trávnaté porasty...0,75 % zo základu dane
b./ záhrady..................................................................................        0,40 % zo základu dane
c/  zastavané plochy a nádvoria,ostatné plochy........  ................          0,40 % zo základu dane
d./ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
     rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané
     vodné plochy.........................................................................         0,75 % zo základu dane
e/ stavebné pozemky ..................................................................        0,75 % zo základu dane

                                                                  § 4 
                                                        Daň   zo stavieb
     

     1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych 
daniach, ods. 1,2,3,4

2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce HNOJNÉ v tomto zložení :

                                                 

a./ stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu



b./ stavby na pôdohospodársku produkciu, sklenníky, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na 
skladovanie inej ako vlastnej produkcie a stavieb na administratívu,
c./ stavby rekreačných a záhradkarských chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d./ samostatne stojáce garáže a samostatné stavby hromadných garaží a stavby určené alebo 
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e./priemyselné stavby a stavby  slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem 
stavieb na skladovanie a administratívu,
f./  stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g./ ostatné stavby  neuvedené v písmenách a až f.

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce HNOJNÉ, ktoré majú jedno 
alebo viac nadzemných podlaží, alebo ich častí spojené so zemou pevným základom, 
na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie 
stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané 
kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba 
prestala užívať.

2. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a./ s bytmi, alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b./ priehrad, vodovodov, kanalizácii, zariadení na ochranu pred pôvodňami a rozvodov 
tepelnej energie

      Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej 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.
     Ročná sadzba dane zo stavieb  je :
a./  0,033 eura / 1 m2 stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu
 
b./0,60 eura/ l m2  za stavby na pôdohospodársku produkciu, sklenníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby  využívané  na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu
c./ 0,331 eura /1m2 za stavby rekreačných a záhradkarských chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu
d./ samostatne stojáce garáže  - 0,1327 eura / m2

e./0,60 / 1 m2eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f./ 0,60 1 m2 eura  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g./ 0,1500/ 1 m2 eura za ostatné stavby 

     Ročná sadzba u viacpodlážných stavieb  podľa písmena a./  stavby na bývanie je  zvýšená 
o  0,03 eura  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia.
                                                                 Oslobodenie od dane
     1./ Od dane z pozemkov a dane zo stavieb sú oslobodené :
– pozemky na ktorých sú cintorín
                                                     
– pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
-     stavby vo vlastníctve správcu dane obce HNOJNÉ



– stavby a pozemky vo vlastníctve cirkvi, ktoré slúžia na vykonávanie cirkevných 
obradov

–

                                                          § 5
                                  Vznik a zánik daňovej povinnosti
            l./ Daňová povinnosť vzniká l. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 
zdaňovacom období, v ktorom  sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.12. zdaňovacieho obdobia, v 
ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo,správa,nájom alebo užívanie nehnuteľností.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom,nájomcom, alebo užívateľom nehnuteľností 
1.januára bežného zdaňovacieho obdobia. Vzniká daňová povinnosť týmto dňom.    
     

2./ Na vyrúbenie  dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho 
obdobia. Na zmeny skutočností pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade 
nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vydražiteľ sa stal vlastníkom 
nehnuteľností, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu 
súdom.

3. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 
povinná oznámiť správcovi dane skutočností rozhodujúce pre vznik alebo zánik 
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní 
odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho 
po dni, keď tieto skutočnosti , alebo ich zmeny nastali.

4. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému 
správcovi dane do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu 
vznikladaňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak tento 
zákonneustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do toho termínu, len ak 
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľností.  Za 
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie danesa nepovažuje zmena sadzieb 
dane z nehnuteľností, zemna hodnoty pôdy alebo pozemkuzmena oslobodenia od dane 
z nehnuteľností, alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice 
občanov, ktoré sú určené vo VZN. 

5. Daňovník , ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho 
obdobia je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

6. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo 
nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17, ods. 1 písm a, b. 

7. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve 
viacerých osob, priznanie podá každá fyzická a právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci 
dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto 
skutočnosť musia oznámiť písomne správcovi dane. To sa nevzťahuje na maželov, 
ktorí majú tieto nehnuteľností v bezpodielovom  spoluvlastníctve manželov.

8. Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako je vypočítaná v podanom priznaní je 
povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po 
tomto zistení, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť 
podať priznanie.

                                                             
9. Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako je vypočítaná v podanom daňovom 

priznaní je povinný podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do štyroch rokov 
od konca roka , v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.



                                                  
                                                     
                                           
                                             Vyrúbenie dane 
                                                     § 6
     
    

1. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1.januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia.

2. Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrúbí pomernú časť dane 
vydražiteľovi, začinajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v 
dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrúbi daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na 
základe ich dohody podal daňové priznanie.

4. Správca dane na základe dodatočného daňového priznania vyrúbi rozdiel dane 
rozhodnutím na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka.

                                              Platenie dane
                                                        § 7    

1. Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatností rozhodnutia.
 

                                                Daň za  psa
                                                         § 8

                                                         
      l. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, alebo 
právnickom osobou.
        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.

      2. Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je  :
- vlastníkom psa,
- držiteľom psa,ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

      3. Základom dane je počet psov.

4.  Sadzba dane je 5 eura  za jedného psa a kalendárny rok.

                                                               
                                      Oznamovacia povinnosť,vyrúbenie dane a platenie
                                                                   §  9



                                      
      1.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
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.
      2.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
      3.   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 zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré bola daň zaplatená.
     4.    Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať 
najmä označenie vlastníka(resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého 
bydliska,označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa 
uvedením adresy vlastníka resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
bec vyrúbi daň rozhodnutím.
     5.   Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia pravoplatností rozhodnutia.   

                  6. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
                  7. Spôsoby vyberania dane : 
                  a./ v hotovosti do  pokladne obecného úradu,alebo prevodom na účet v banke.

                                              Daň za užívanie verejného priestranstva
                                                                              § 9

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupne pozemky vo 
vlastníctve obce HNOJNÉ, ktorými sa rozumejú :
a./ miestne komunikácie v celej svojej dĺžke,ktoré sú vo vlastníctve obce

                                                              
b./ verejné priestranstvo  pred a za Obecným úradom.

2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívania verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva.

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva podľa tohto VZN  sa rozumie:

a./ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie slúžieb
b./ umiestnenie predajného zariadenia

4. Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2, .
                                              
                                                                                                                           
6. Sadzbu za užívanie verejného priestranstva je  2 euro  za každý aj začatý m2 osobitne 
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.



Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 2 euro za každú aj začatú hodinu 
a jedno parkovacie miesto.
7. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne podať oznámeni o začatí užívania verejného priestranstva 
Obecnému úradu v HNOJNOM 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 
v Hnojnom skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné 
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

8.Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrúbená daˇje splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatností rozhodnutia.

            III.     č a s ť

                                                        MIESTNY POPLATOK
                    Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady.

                                                         Čl. 1 – Účel nariadenia
1.Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany 
verejného poriadku, bezpečnosti a zdravie občanov
2.Toto VZN sa vydáva s cieľom:
a./ určiť systém zberu odpadov na území obce HNOJNÉ v súlade so zákonom NR SR č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch v unení neskorších predpisov
b./  zabezpečiť, alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území 
obce HNOJNÉ za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s uvedeným zákonom 
vrátanie zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov 
v obci.
c./ zabezpečiť dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia 
alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a 
drobných stavebných odpadov.
d./ ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným 
odpadom a elektroodpadmi z domácností, ustanoviť spôsob zberu a prepravy komunálneho 
odpadu, spôsob separovaného odpadu jednotlivých zložiek.

                                                       Čl. 2 Vymedzenie základných pojmov

a./ Komunálne odpady /ďalej len KO/ sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri 
činnosti fyzických osôb  a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorám pôvodcom je 
právnická osoba, alebo fyzická osoba- podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri 
bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa.
b./ za biologicky rozložiteľný odpad – je odpad zo záhrad, parkov, vrátane cintorína a zelene z 
pozemkov na území obce HNOJNÉ.
c./ Drobné stavebné odpady / ďalej len DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác 
zabezpečovaných fyzickou osobou do l m3. Tvoria ho najmä odpady z opráv a  výmeny 
stavebných konštrukcii, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov podláh ap.



d./ Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vznikáá odpad, alebo ten, kto vykonáva úpravu, 
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi.
e./ Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu, FO, alebo PO u ktorej sa odpad nachádza.
f./ Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie 
odpadov.
g./ Triedenie odpadov je delenie odpadov pdľa druhov, alebo oddeľovania zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

                                                     Čl. 3 – Komunálny odpad a oddelene zbierané zložky

     KO je zaradený v katalógu odpadov, vydaným MŽP SR – vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod 
číslom 20 a zahrňa následovne podskupiny odpadov :

– 20 01 separovane zbierané zložky KO
– 20 02 odpady zo záhrad a z parkov /vrátane odpadu z cintorína/
– 20 03 iné komunálne odpady
– Zoznam  KO je vymedzený v prílohe č. 1 k VZN
     
      Obec HNOJNÉ zabezpečuje zber separovaného zberu a to :
20 01 01  papier a lepenka
20 01 02  sklo
20 01 39  plasty
20 01  40 kovy
20 01 36  elektroodpad
20 01 21 nebezpečný odpad

     BRKO tvoria najmä odpadové rastlinné tkanivá ako pokosená tráva, opadané listie, 
orezaná haluzina, vypletá burina a kvety a stonky.
     Od l. Januára 2013  zákon 223/2001 ukladá obciam zaviesť separáciu BRKO, ale keďže 
pre obec je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na vývoz KO nemôžme pokryť ani pri 
určení miestného poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby 
miestneho poplatku v roku 2016 obec nezavádza separáciu BRKO.
    
    V obci nie sú reštauračné zariadenia, školské jedálne ap. 
.

                                 Čl. 4- Povinnosti pôvodcu odpadu a poplatok.
 1. Každý pôvodca KO a DSO je povinný používať zberné nádoby, ktoré si zakúpi od 
obce.
2. Každý pôvodca odbadu je povinný dodržiavať schválený program odpadového 
hospodárstva a vývozné termíny odpadu.

      3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) 
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,okrem elektroodpadov, ktoré 
vznikajú na území obce.

4. Poplatok platí poplatník, ktorým je :
a./ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 podnikanie, pozemok v zastavanom území obce.



b./ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako podnikanie,
c./ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce za účelom podnikania.

5. Ak má osoba podľa ods. 2 písm a, v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí 
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm a tohto ustanovenia 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 pobytu alebo prechodného / to 
neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber./

6.Na základe VZN poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za 
poplatok ručí :                                                         

                                                                      
a./ vlastník nehnuteľností : ak je nehnuteľnosť v spoluvlatníctve 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, ak nedošlo 
k určeniu zástupcu alebo v správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov 
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
b./ správca ak je vlastníkom nehnuteľností štát, výšší územný celok, alebo obec ( ďalej 
platiteľ). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnuť, že poplatok obci odvedie priamo 
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

7./ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým, zanikne skutočnosť zakladajúca 
vznik poplatkovej povinnosti.

8. sadzba poplatku je :
a./-0,033,- eura  na osobu a kalendárny rok,/0,033 x 365/t.j. 12 eura na osobu a rok pre 
poplatníkov, ktorí majú v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať.
b./  pre fyzické  a právnicke osoby, ktoré podnikajú na území obce je0,165, t.j./0,165 x 365/t.j 
60,- eura na osobu a kalendárny rok.
Tento poplatok je len za zmesový komunálny odpad.
Drobný stavebný odpad-sadzba poplatku za l kg drobného stavebného odpadu bola 
schválená OZ  a to v sume 0,078 eura za l kg drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín. Súčasťou tohto VZN je príloha  o váhach.Obec v prípade záujmu občanov-
obyvateľov obce objedná službu od vývozcu-Fura,s.r.o. Veľkoplošný kontajner, jeho odvoz a 
zneškodnenie DSO, s tým, že občan zaplatí za dovoz do kontajnera tento odpad podľa prílohy, 
ktorá je  k tomu VZN, na základe prepočtu váhy a poplatku a následne uhradí v pokladni 
Obecného úradu HNOJNÉ.

9./ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa povinnosti platiť poplatok, keď nastala 
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj skončenie obdobia 
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene ohlásených údajov, 
ohlásiť obci
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu,ako ide o PO, obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania /IČO/



- údaje na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach, ak súčasne požaduje 
zníženie, alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré 
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

10./  Poplatník je oprávnený  podať ohlásenie aj v prípade, ak zistí že jeho povinnosť platiť 
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrúbená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, 
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
                                                          

11./ Poplatok vyrúbi obec  rozhodnutím, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový 
zber, obec poplatok nevyrúbi rozhodnutím.

12./ Splatnosť poplatku je do 15dní  od pravoplatností rozhodnutia.

13. Poplatok sa určuje na obdobie roka 2018                                    
                                           
                                                          IV. časť
                                      Spoločné a záverečné ustanovenia
                                                              § 8

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec HNOJNÉ 
prostredníctvom starostky obce HNOJNÉ.

1. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce HNOJNÉ  

                                                              § 9              
                                                   Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne  záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava odkazuje 
sa na zákon 582/2004, v znení neskorších zmien a predpisov o miestných daniach 
a daňový poriadok
2. Návrh VZN bola vyvesený dňa  16.8.2017, zvesený 16.9.2017.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 10.11.2017 uzn.č. 26/2017
a to počtom hlasov 5  poslancov  
4. Dňom  účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce č. 
1/2017 o miestných daniach  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce HNOJNÉ.

                                            § 10
                                        Účinnosť                 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1.januára 2018

V Hnojnom, 02 08 2017                                                   Helena Kráľová
                                                                                          starostka obce 



.
                                                     

                                                      Príloha č. 1
         k VZN l/2018 – miestne poplatky na území obce HNOJNÉ

Zasadačka obecného úradu bude slúžiť iba pre úradné účely.

Poplatok za použitie KD :
– miestnosť spojená so službami kuchyne pre kar v deň pohrebu................ 25,- eura
– kar pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci HNOJNÉ, ale budú pochovaní 

na obecnom cintoríne v HNOJNOM …........................................................ 50,- eura
– posedenie vo večerných hodinách pred pohrebom...................................... 50,- eura
– iné príležitostí : svadba, krstiny, výročie narodením domáci :

/ v období od 15.4. - 14.10/t.j. bez kúrenia/................................................... 40,- eura
/ v období  od 15.10-14.4. s kúrením/ …........................................................ 50,- eura

– cudzím sa na tieto príležitostí poskytovať nebude
– predvádzanie výrobkov................................................................................   40,- eura
– predvolebná kampaň....................................................................................   40,- eura

Poplatok za služby DS:

– obradná miestnosť pre zomrelého s trvalým pobytom v obci...............    25,- eura
– obradná miestnosť pre zomrelých,ktorí nemajú trvalý pobyt v obci,ale 
– budú pochovaní na obecnom cintoríne......................................................  50,- eura
– Tieto poplatky sú zvýšené o 100 % po 48 hod.pochovania zomrelého

Cintorínsky poplatok za domácnosť  na rok …......................................................   5 eura
 
Za vyhlásenie v MR   8 eura

Poplatok sa platí vopred v pokladni Obecného úradu

     Tieto poplatky boli schválené OZ v Hnojnom dňa 10.11.2017 uzn.č. 26/2017
počtom hlasov 5 poslancov a platia od 1.1.2018

V Hnojnom, 02.8.2017                                                                          Helena Kráľová
                                                                                                                starostka obce 


