VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Horná Lehota dňa: 13.12.2011

VZN nadobúda účinnosť dňa:01.01.2012

Všeobecne záväzného nariadenia
číslo 4/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

VZN č.4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote na základe ustanovenia§6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade so zákonom SNR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Základne ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní a miestny poplatok,
jednotlivé sadzby miestnych daní a poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia miestnych
daní a poplatku, hlasovaciu povinnosť, splatnosť, úľavy, spôsob, formou a miesto pre
zaplatenie daní a poplatku, ako aj ďalšie náležitosti vyberania daní a poplatku na území obce
Horná Lehota.
§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Horná lehota vyberá na svojom území tieto miestne dane :
• a) daň z nehnuteľnosti
• b) daň za psa
• c) daň za užívanie verejného priestranstva
• d) daň za ubytovanie
• e) daň za nevýherné hracie automaty
2. Obec Horná lehota ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e) a poplatku v § 2
ods. 2 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
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1.
a)
b)
c)

§4
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa
daň z pozemkov
daň zo stavieb
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“

DAŇ Z POZEMKOV
§5
Daňovník
1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je uvedené inak, je
a) vlastník pozemku
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, alebo
správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri
nehnuteľností (ďalej len „kataster“ )
2. Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoby, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie
náhradné pozemky vyčlenené z pôvodného fondu užívaného právnickou osobou až
do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca ak :
• nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov
a nájomca je zapísaný v katastri,
• má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
• má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písm. a)
3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odst. 1. a 2., je daňovníkom osoba, ktorá
pozemok skutočne užíva.
4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane
z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak
sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden
z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
§6
Predmet dane
1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Obce Horná Lehota v tomto
členení:
a) orná pôda,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch)
e) rybníky s chovom rýb ostatné hospodársky využívané vodné plochy
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy (vyhláška Úradu geodézie a kartografie a a katastra SR č. 79/1996 Z. z.
) okrem stavebných pozemkov.
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2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom
dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené komunikácie s výnimkou verejných
účelových komunikácií. A celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb
podľa § 10 ods. 3 zákona
3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa ods.1) je určujúce zaradenie pozemku
podľa katastra, ak v ods. 4) nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do
kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený
v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2), alebo stavba s bytmi
a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 zákona č.
582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria
parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
5) Stavebným pozemkom podľa ods. 4) nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený
v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu,
nadstavbu a stavebnú úpravu.
6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa ods. 1) písm. e) sa považujú vodné
plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných
živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2), sa
považujú za pozemky podľa ods. 1) písm. f).
§7
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, a trvalé trávne
porasty – je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy zistenej za 1 m2 uvedená v tomto všeobecne záväznom nariadení :
• hodnota ornej pôdy
0,2559 €/m2
• hodnota trvalých trávnych porastov
0,0209 €/m2
2) Namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných právnych predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota lesného pozemku 0,1245 €.
Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom. Základom dane z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske
lesy – je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku za 1 m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedená v tomto všeobecne záväznom
nariadení.
3) Základom dane z pozemkov – záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky,
ostatné plochy – je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmera pozemkov
v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedená v tomto všeobecne záväznom nariadení:
1. hodnota stavebného pozemku
13,27 €
2. hodnota záhrady
1,32 €
3. hodnota zastavaných plôch a nádvorí
1,32 €
4. hodnota ostatných plôch
1,32 €
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4) Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. Januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré
nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadu, kde
je to upravené platnou právnou úpravou. Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na
eurocenty nadol.
§8
Sadza dane a výpočet dane z pozemkov
1) Ročná sadzba dane z pozemkov je:
a) orná pôda
b) trvalé trávnaté porasty
c) záhrady
d) lesné pozemky – hospodárske lesy
e) rybníky a ostatné vodné plochy
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky
h) ostatné plochy okrem stav.pozemkov

0,45 %
0,45 %
0,40 %
0,75 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %

2) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
DAŇ ZO STAVIEB
§9
Daňovník
1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho
územného celku (ďalej len „vlastník stavby“).
2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.
3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods. 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, daňovníkom 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 Obce Horná Lehota v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
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d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvo, stavby
využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
§ 11
Základ dane
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.
§ 12
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy :
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,07 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
0,06 €
c) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,23 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,23 €
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
0,350 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,860 €
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) .
0,40 €
Ročná sadba dane tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,33 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou alebo
strešnou konštrukciou.
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 5,00m po obvode stavby.
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2) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1)
pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej časti stavby využívanej na
jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
3) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 tohto VZN a ročnej sadzby
dane zo stavieb.
DAŇ Z BYTOV
1)Daňovník dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu
alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho
územného celku.
Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
2)Predmet dane z bytov v bytovom dome na území obce Horná Lehota aspoň jeden byt alebo
bytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, a sú vlastníci
alebo spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov.
3)Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2.
4) Sadzba dane je 0,08 E za každý aj začatý m2 podlahovej plochy a nebytového priestoru.
5)Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa plochy bytu x ročná sadzba za byt.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOTÍ
§ 13
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane sú oslobodené :
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné
účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl,
alebo vo vlastníctve štátu, využívaní štátnych vysokých škôl vo vlastníctve štátu v správe
Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám,
učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti krajských školských úradov,
d) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
2 Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov a stavieb:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, urnové háje, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
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e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
f) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky)
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľností, ktoré je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak
sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľností
alebo prvým dňom mesiaca nesledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu skutočnosti do 30 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 15
Daňové priznanie
1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „daňové priznanie“) je daňovník
povinný dať príslušnému správcovi dane do 31. Januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak tento
zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane
z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice
občanov, ktoré sú určené vo VZN a plynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností
podľa §14 ods. 2) až 4). Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie ak je pozemok, stavba
oslobodený od dane.
2) Ak je pozemok, stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb / § 5 ods. 4), § 9 ods. 3) a § 13
ods. 2)/, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto
skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie
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daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo
nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto
prípade priznanie podáva jeden z manželov.
3.Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá
je podnikateľom je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo
a sídlo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa
daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného
predpisu (zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov).
§ 16
Vyrubenie dane
1) Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia.
2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý
podal priznanie.
§ 17
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
Daňovník môže vyrubenú daň uhradiť: - v hotovosti do pokladne
šekom na účet obce
bankovým prevodom
TRETIA ČASŤ
Daň za psa
§ 18
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší o 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.
§ 19
Daňovník
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Daňovníkom je fyzické osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 21
Sadzba dane
Sadba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1) zákona a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa.
§ 23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň j splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. Januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 24
Správca dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 25
Predmet dane
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1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Verejným priestranstvom sú pre účely tohto nariadenia tie pozemky vo vlastníctve obce,
ktoré slúžia pre verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom
používať. Sú to najmä cesty, mosty, miestne komunikácie, chodníky, nezastavané plochy,
verejné parky, verejná zeleň, nestrážené parkoviská, nezastavané pozemky a ďalšie plochy,
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom na účely tohto
zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ak
sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve nevyžaduje ohlásenie drobnej stavby,
stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,
b) zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja,
c) umiestnenie prenosnej garáže – betónovej, sklápacej, drevenej, plechovej,
d) trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste,
e) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
f) umiestnenie stavebného materiálu alebo zariadenia – lešenia, zariadenie staveniska,
g) krátkodobé využitie verejného priestranstva – trhy,
h) umiestnenie sezónnych alebo príležitostných terás, vrátane umiestnenia stolov,
stoličiek a slnečníkov,
i) umiestnenie reklamných pútačov a zariadení.
§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 27
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 28
Sadzba dane
Sadba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná :
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj a poskytovanie služieb sa stanovuje
s prihliadnutím na atraktivitu a výhodnosť plochy verejného priestranstva podľa týchto
pásiem:
I. 0,33 € za m2 a deň v centre obce a blízkom okolí,
II. 0,17 € za m2 a deň v ostatných častiach obce,
b) pri príležitostnom ambulantnom predaji 0,33 € za m2 a deň, najmenej 1,66 € za deň,
c) za umiestnenie prenosnej garáže 33,19 € za miesto a rok,
d) za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste 17,00 € za miesto a rok,
e) za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera 0,20 € za m2 a deň, najmenej 2,00 € deň,
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f) za umiestnenie stavebného materiálu alebo zariadenia 0,03 € za m2 za deň,
g) za krátkodobé využitie verejného priestranstva:
5. 1,00 € za m2 a deň pri predaji spotrebného tovaru,
6. 2,00 € za m2 a deň pri predaji potravinového tovaru,
7. 1,00 € za m2 a deň pri predaji tovaru vlastnej výroby,
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 30
Oslobodenie od dane
1)
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, verejnoprospešné účely
a verejné zhromaždenia politických strán a hnutí.
2)
Daň sa vyhradenie parkovacieho miestna na verejnom priestranstve pre fyzická alebo
právnickú osobu neplatia invalidní občania, ktorí používajú zvláštne označenie vozidiel.
3)
Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, ak sa na
ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie.
§ 31
Splatnosť dane
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
§ 32
Oznamovacia povinnosť
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2) Daňovník je povinný oznámiť Obci Horná Lehota užívanie verejného priestranstva bolo
ukončené a priestranstvo bolo dané do pôvodného stavu.
PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 33
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
§ 34
Daňovník
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Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 36
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 37
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,10 € za osobu a prenocovanie.
§ 37
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§ 38
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
Daňovník je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom
zariadení – knihu ubytovaných hostí, ktorú je povinný predložiť ku kontrole správcovi dane.
§ 39
Spôsob vyberania dane, odvodu dane a lehoty odvodu dane
1)
Daň za ubytovanie za Obec Horná Lehota a ručí zaň právnická osoba a fyzická osoba
(ďalej len „ubytovateľ“) , ktorá prechodné ubytovanie poskytla.
2)
Do 10. dňa po skončení miesiaca je daňovník povinný podať na Obecný úrad hlásenie
o počte ubytovaných hostí a o výške poplatku za predchádzajúci mesiac a daň odviesť do
rozpočtu obce a bez vyrubenia štvrťročne a to do 5. dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po
poslednom dni štvrťroka (t.j. 10.01., 10.04., 10.07., 10.10. bežného roka) na účet obce
bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
§ 40
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodení:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so
sprievodcom) a ich sprievodca a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b) osoba do 15 rokov veku, osoba staršia ako 70 rokov,
c) príbuzný v priamom rade a súrodenec prevádzkovateľa alebo jeho manželky (manžela)
a manželia týchto osôb a ich deti,
d) deti v školách prírody a ich pedagogickí pracovníci,
e) deti v letných táboroch (organizované skupiny) a ich vedúci.
ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 41
Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú umiestnené

13

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2) Nevýherné hracie prístroje sú :
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 42
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 43
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 44
Sadzba dane
Sadzba dane na jeden nevýherný hrací prístroj je 35,00 €/rok.

1)
2)
3)
4)

§ 45
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi túto
skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zanikne, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
SIEDMA ČASŤ

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 47
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na
území obce.
§ 48
1) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu,
zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledok je zmena povahy alebo zloženie
týchto odpadov.
2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, teda fyzická osoba, právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
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3) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajú na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby- podnikateľa: za odpady z domácností sa považujú odpady z nehnuteľností slúžiacich
fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na
parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady
vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej
zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej osoby.

1)

2)
3)

4)

5)

§ 49
Zavedený systém zberu odpadov
V zmysle zákona o komunálnych odpadoch je zakázané vyvážať komunálny odpad (sklo,
papier, plasty, železo, tetrapaky, kovové a hliníkové obaly odpad s obsahom škodlivín) na
iné miesto, ako je zákonom, alebo týmto nariadením určené - § 49 ods. 4).
V obci je zavedený systém zberu prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
prostredníctvom tzv. KUKA nádob a 1100 l kontajnerov .
Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek (ako je sklo,
papier, plasty, tetrapaky, ostatné plasty, kovové a hliníkové obaly a drobný stavebný
odpad) pre obec zabezpečujú Technické služby, s.r.o. Nábrežie Oravy 627/1, 026 01
Dolný Kubín s ktorou obec podpísala zmluvu o dielo dňa 7.12.2011. Odvoz komunálneho
odpadu bude zabezpečený v perióde 1x za dva týždne.
Každý občan, podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba si zabezpečí KUKA
nádobu na komunálny odpad a zapojí sa do zberu. Pri zabezpečovaní KUKA nádoby
vypomôže na požiadanie obecný úrad. Pri zbere do 1100 l kontajnerov, tieto zakúpi obec
na svoje náklady.
Jednotlivé druhy odpadov sa budú v našej obci zabezpečovať (zbierať, separovať, odvážať)
nasledovne:
a) papier – noviny, časopisy, kartóny, lepenky a iný materiál z papiera je potrebné
vytriediť v domácnosti a takto vytriedený a pripravený odpad bude odvážaný 1x za
štvrťrok,
b) železo a kovy – vyviesť buď do Zberných surovín v Dlhej nad Oravou alebo vyviesť
do kontajneru pri PD,
c) biologický odpad – napr. zvyšky rastlín zo záhrad a záhumienok. Likvidáciu si
zabezpečí každý občan sám, napr. kompostovaním, resp. uložením na obecnú skládku
pri PD,
d) d) drevený odpad – materiál z dreva, zvyšky konárov a podobne likvidáciu previesť
kompostovaním, alebo odviesť na obecnú skládku pri PD,
e) drobný stavebný odpad – sutiny, tehly, kvadry, výkopová zemina a pod. musí byť
očistený od iného odpadu. Uloženie tohto druhu odpadu je potrebné dohodnúť
s obecným úradom, ktorý určí miesto uloženia,
f) plasty- fľaše z umelej hmoty – zmliaždené uložiť do plastových vriec, ktoré treba
odniesť ku obecnému úradu do kontajnerov, ktorých odvoz je zabezpečený určenou
firmou,
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g) komunálny odpad s obsahom škodlivín – napr. staré lieky, oleje rozpúšťadlá, plechové
obaly od farieb a lepidiel, chemikálie, kyseliny, pesticídy, žiarivky obsahujúce ortuť,
postreky atď.. Tento odpad bude likvidovaný na základe zmluvného vzťahu s určenou
firmou. Takýto odpad bude občan, domácnosť ukladať do plastového igelitového obalu,
ktorý obdrží spolu s propagačným materiálom a informáciou o triedení tohto odpadu.
Takto vytriedený odpad bude v presne stanovenom termíne od občana odobratý. Termín
odberu bude vyhlásený v miestnom rozhlase. Miestom odberu budú garáže obecného
úradu. Po odovzdaní odpadu bude občanovi na výmenu dodaný obal na odpad.
h) veľkoobjemové odpady – staré práčky, chladničky, mrazničky, televízory atď.. Ich
likvidáciu pre obec zabezpečuje určená firma 2x za rok, na ich odvoz upozorní občanov
obecný úrad pomocou rozhlasu,
i) sklo – sklené fľaše, obaly a ostatný sklený odpad sa ukladá do kontajnerov pri obecnom
úrade a nákupnom stredisku COOP Jednota.
j) zber odpadu z cintorína je zabezpečený do veľkoobjemového kontajneru umiestneného pri
bráne do cintorína.
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov pri PD zabezpečuje obec minimálne 1 x za rok.
6) Občania resp. podnikatelia, ktorí nebudú dodržiavať toto VZN a zákon o odpadoch budú
nahlásení na Obvodný úrad životného prostredia a na Policajný zbor a sankcionovaní
pokutou v zmysle tohto VZN.
§ 50
Poplatník a platiteľ poplatku
1) 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
časť, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicou, ovocný
sad, trvalý trávnatý porast, na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce lesného 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.
2) U poplatníkov podľa ods. 1) písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov evidencie
obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obecným úradom Horná Lehota (trvalý
a prechodný pobyt).
3) Ak má osoba podľa ods. 1) písm. 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) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1) písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich.
5) Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkoly, v plnom rozsahu plní povinnosť
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
6) Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.

16

VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7) Skutočnosť, uvedená v ods. 4) a 5), ako aj ich zmeny, je osoba ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci pri plnení ohlasovacej povinnosti podľa § 52
tohto VZN.
§ 51
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
8) Poplatková povinnosť vzniká:
a) pre fyzickú osobu – občana – dňom vzniku trvalého pobytu v obci,
dňom vzniku prechodného pobytu v obci,
dňom vzniku práva užívať byt (kúpou, nájmom,
výpožičkou a pod.)
dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt,
ktorý nie je stavbou
dňom vzniku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý
trávny porast
dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom
území obce, okrem lesného pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako
vodná plocha.
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom – dňom vzniku práva užívať
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
c) pre podnikateľa (právnickú osobu alebo fyzickú osobu) – dňom vzniku práva užívať
nehnuteľnosť na účel podnikania.
9) Poplatková povinnosť zaniká dňom skončenia skutočností, uvedených v ods. 1). Pri
zániku poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka sa poplatok zníži o sumu
z ročného poplatku, zodpovedajúcu prepočtu výšky poplatku na počet kalendárnych dní
zostávajúcich do konca kalendárneho roka, odo dňa zániku poplatkovej povinnosti.
§ 52
Ohlásenie
1) Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Každý
poplatník, uvedený v § 50 ods. 1) je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na Obecnom
úrade v Hornej Lehote do jedného mesiaca :
a) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti,
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) odo dňa skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade,
ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
2) Poplatník, uvedený v § 50 ods. 1) písm. a) je povinný v ohlásení uviesť:
• svoje meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu: ak je platiteľom poplatku,
• meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu všetkých osôb spoločnej domácnosti, za ktoré platiteľ plní povinnosti
poplatníka,
• počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo
bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť v obci
užíva alebo je oprávnený užívať, ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene
a zániku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia,
• Údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje.
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3) Poplatník, uvedený v § 50 ods. 1 písm. b) a c) je povinný v ohlásení uviesť:
- svoj názov alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo IČO,
- údaje potrebné pre výpočet dennej produkcie, vrátane osôb, ktoré sa majú odpočítať
podľa § 53 ods. 5.,
- vzťah k nehnuteľnosti,
- spolu s ohlásením poplatník doloží doklady, potvrdzujúce ním uvedené údaje.
4) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie ak
a) zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižší, ako mu bola vyrubená a to
v lehote do jedného mesiaca od zistenia tejto skutočnosti,
b) ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať, a to najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia tejto doby.
5) Spolu s ohlásením podľa ods. 4) poplatník predloží aj podklady
a potvrdenia,
preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.
6) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku správca
poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov alebo z údajov, ktoré si zaobstará
bez súčinnosti poplatníka.
7) V prípade, ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vyrubenie
poplatku, správca poplatku postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1)
2)

3)

4)

5)

§ 53
Určenie poplatku
Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.
Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 50 ods. 1) písm. a) sa určí ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých
poplatník má alebo bude mať v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
Ak poplatník podľa §50 ods. 1) písm. a) plní povinnosť aj za ostatných členov spoločnej
domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej
domácnosti.
Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 50 ods. 1) písm. b) a c) sa určí ako súčin sadzby
poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období, za ktoré vzniká poplatková
povinnosť, a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Ukazovateľ dennej produkcie je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúci na určené obdobie: do počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt (ďalej len
„priemerný počet zamestnancov“) a
b) priemerného počtu – ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie služby: do počtu
osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
miest
určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti na území
obce poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby,
priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom, ak ide o poplatníka,
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u ktorého sa do ukazovateľa dennej produkcie nezapočítava priemerný počet podľa prvého
ani druhého bodu.
6) Hodnota koeficientu pre ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1.
7) Za zamestnancov podľa ods. 5. Sa považujú osoby, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom v pracovnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu, štátnozamestnaneckom
pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju
činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník na území obce užíva alebo je oprávnený užívať,
ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba.
8) Od počtu zamestnancov podľa ods. 7) sa odpočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt. Zoznam takýchto osôb musí poplatník obci predložiť
v rámci ohlasovacej povinnosti podľa §52.
9) Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 5) je :
a) predchádzajúci kalendárny rok, ak právnická osoba – nie podnikateľ a podnikateľ
vykonával v nehnuteľnosti svoju činnosť celý predchádzajúci kalendárny rok,
b) počet kalendárnych dní odo dňa vzniku a zániku poplatkovej povinnosti do konca roka
resp. počet kalendárnych dní od vzniku poplatku povinnosti do predposledného týždňa
vo vzťahu k týždňu, v ktorom dôjde k ohláseniu zániku poplatkovej povinnosti, ak
právnická osoba - nie podnikateľ a podnikateľ, vykonával v nehnuteľnosti svoju
činnosť po dobu kratšiu ako predchádzajúci kalendárny rok.
§ 54
Sadba poplatku
1) Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,0493 € za osobu a kalendárny deň pri zbere odpadu
do 110 l KUKA nádoby ( za rok 18.00 € za osobu)
2) Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,0357 € za osobu a kalendárny deň pri zbere odpadu
do 1 100l kontajnerov pri minimálnom počte sedem rodín do jedného kontajnera (za rok
13.00 € za osobu)
§ 55
Vyrubenie poplatku
1) Poplatok správca poplatku vyrubí platobným výmerom.
2) Poplatok sa zaokrúhľuje na celé centy nahor.
3) Ak obec z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia podľa § 52 zistí, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, správca poplatku upraví
výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
4) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však 70 dní od skončenia určeného obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený. Preplatok nižší ako 2,32 € sa nevracia.
§ 56
Splatnosť poplatku
1) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 50 ods. 1) písm. a) je určená takto:
- poplatok do 35,00 € vrátane je splatný v dvoch rovnakých splátkach – prvá splátka do
15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru a druhá splátka do 30.06 príslušného
kalendárneho roka,
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- poplatok nad 35,00 € je splatný v troch rovnakých splátkach – prvá splátka do 15 dní
odo dňa doručenia platobného výmeru, druhá splátka do 30.06 a tretia splátka do 30.09
príslušného
kalendárneho roka ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu
kalendárneho roka, vyrubený poplatok je splatný do 15 dňa odo dňa doručenia
platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí v platobnom výmere splatnosť inak.
2) Splatnosť poplatku pre poplatníkov podľa § 50 ods. 1 písm. b) a c) je určená takto :
- poplatok do 166,00 € vrátane je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru,
- poplatok nad 166,00 € je splatný v dvoch rovnakých splátkach – prvá splátka do 15 dní
odo dňa doručenia platobného výmeru, druhá splátka do 30.06. Príslušného
kalendárneho roka,
- ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku
neurčí v platobnom výmere inak.
3) Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorázovo do 30.03. Príslušného
kalendárneho roka.
4) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti
do pokladne Obecného úradu v Hornej Lehote.
§ 57
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec poskytuje úľavy :
- držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP/S, ktorý žije sám v domácnosti a osobám ktoré sa
starajú o výchovu školopovinných detí vo výške 50 % z ročného poplatku
- študentom a pracujúcim ubytovaným mimo miesta trvalého bydliska vo výške 50 %
z ročného poplatku
- poplatníkom, zdržujúcim sa v zahraničí z dôvodu zárobkovej činnosti alebo štúdia vo
výške 50 % .
2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci na základe
podkladov:
- že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
- že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dní.
Obec odpúšťa poplatok :
občanom, ktorí sú trvalé pripútaní na lôžko
3) Akceptovateľné poplatky k poskytnutiu úľav, zníženiu a odpusteniu :
pracovná zmluva, pracovné víza, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o štúdiu,
potvrdenie o ubytovaní, doklad vecne príslušného úradu o pobyte, vyjadrenie spoločenstva
domu, potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí, preukaz ZŤP, ZŤP/S, potvrdenie
o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody. V prípade, že nie je
potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich
preklad.
4) Poplatník môže žiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku v príslušnom kalendárnom
roku.
5) Postupovať podľa ods. 1) a 2) môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré
plní povinnosť poplatníka.
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§ 58
Priestupky a pokuty
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto ako je miesto určenia s týmto VZN,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN.
2) Za priestupok podľa ods. 1) písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 166,00 € fyzickej
osobe.
3) Právnickej osobe možno uložiť pokutu do výšky 3 320,00 €, ak právnická osoba poruší
povinnosti vyplývajúce z tohto VZN.
4) 4) priestupky podľa ods. 1) prejednáva obec a výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
OSMA ČASŤ

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Spoločné ustanovenia
§ 59
Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva Obec Horná Lehota, na
ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1) písm. b) až e) a poplatku podľa § 2 ods. 2)
vykonáva Obec Horná Lehota.
Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na celé centy nadol.
Daň, splátka dane a pomerná časť dane podľa tohto VZN a poplatok sa zaokrúhľujú na celé
centy smerom nahor.
Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, konanie vo veciach miestnych daní a poplatku sa
riadi zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vyrubení miestnych daní a poplatku
vykonáva Obec Horná Lehota.
DEVIATA ČASŤ
Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

§ 60
1) Platitelia jednotlivých miestnych daní a poplatku sú povinní oznámiť všetky údaje
potrebné k výpočtu , vyrubenie a kontrole miestnych daní a poplatku ako aj zmeny údajov
súvisiacich s výškou daní a poplatku.
2) Daňovníci a poplatníci sú povinní vyrubenú daň uhradiť na účet obce Horná Lehota, alebo
poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
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3) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do
31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005, to sa
vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.
4) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb.
o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do
uplynutia lehoty na oslobodenie.
5) Oslobodenie od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1) písm. g) až j) zákona
Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11 c ods. 1 Zákona Slovenskej národnej
rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú
v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
6) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 2
317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej
národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa
dokončí podľa doterajších predpisov.
7) Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani
z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie
roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti
tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
8) Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane
z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti dane z nehnuteľností
zaplatenej podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia začínajúc mesiacom
nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
9) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, použijú sa na príslušné ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavené odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 bol zverejnený na úradnej
tabuli Obce Horná Lehota od 25.11.2011.
11)
Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Hornej Lehote dňa : 8.12.2011.
12)
Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce
Horná Lehota od: 15.12.2011 a nadobúda účinnosť 15 dní po jeho schválení a zverejnení
v obci obvyklým spôsobom.
13)
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
V Hornej Lehote, dňa 13.12.2011
Jozef Mikuláš
starosta obce
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Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 13.12.2011
Zvesené dňa : 31.12.2011
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