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Obec Horné Naštice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 4,5,6 a § 8 ods. 2, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, 3 ,§ 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2 a § 103 zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších doplnkov
v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Naštice č. 3/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktorým správca dane určuje miestne dane a podmienky vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre katastrálne územie obce Horné
Naštice.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1)Obecné zastupiteľstvo v Horných Našticiach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2009 na kalendárny rok 2009, ktorý je
zdaňovacím obdobím, tieto miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,

a taktiež obec ukladá
f) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
na kalendárny rok 2009, ktorý je zdaňovacím obdobím.
Čl. I.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Horné Naštice v príslušnom zdaňovacom období.
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
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c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len „daň z bytov“ )
Čl. II.
DAŇ Z POZEMKOV
§3
Základ dane
(1)Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu:
1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, ktorých hodnotu určuje zákon
vo výške 0,3664 €, ( 11,04 Sk)
2. trvalé trávnaté porasty , ktorých hodnotu určuje zákon vo výške 0,0926 €, ( 2,79 Sk)
3. lesné pozemky, ktorých hodnota sa určí : podľa znaleckého posudku
(2)Základom dane z pozemkov za 1 m2 pre pozemky druhu:
4. záhrady – 1,32 € , ( 40,- Sk/m2),)
3. zastavané plochy a nádvoria – 1,32 €, (40 Sk/m2,)
4. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov – 1,32 €, ( 40,- Sk/m2,)
5. stavebné pozemky – 13,27 € , ( 400 Sk/m2,
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za
1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§4
Sadzba dane
(1)Ročná sadzba dane z pozemkov sa v celej obci zvyšuje takto:
6. ornú pôdu, chmelnice, vinice, ovocné sady, na 0.40 %
7. trvalé trávnaté porasty, na 0.45 %
8. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, na 0.40 %
9. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, na 0,40 %
(2)Ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane určuje pre celé územie obce nasledovne:
- za záhrady
na 0,50% zo základu dane
- za zastavané plochy a nádvoria
na 0,50% zo základu dane
- za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
/plochy na podnikateľskú činnosť/
na 5,00 % zo základu dane
- za stavebné pozemky
na 0,50% zo základu dane

0,01 €/m2 ( 0,24 Sk/m2)
0,01 €/m2 ( 0,24 Sk/m2)
0,07 €/m2 ( 2,11 Sk/m2)
0,07 €/m2 (2,11 Sk/m2)
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Čl. III.
DAŇ ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane

(1)Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci určuje nasledovne:
a)0,039 € ( 1,20 Sk) za m2  za stavby na bývanie a stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
pričom sa do zastav. plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby
b)0.039 € ( 1,20 Sk) za m2  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na
administratívu
c)0,232 € ( 7,00 Sk) za m2  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d)0.232 € ( 7,00 Sk) za m2  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e)0,663€ ( 20,00 Sk) za m2  za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavieb na skladovanie vlastnej produkcie vrátene stavieb na administratívu
f)1,493 € ( 45,00 Sk) za m2  za stavbu na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g)0,099 € ( 3,00 Sk ) za m2  za skleníky na podnikateľskú činnosť a ostatné inak neurčené
stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť
(2)Upravená sadzba dane zo stavieb uvedená v § 5 ods. 2 tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných
stavbách o 0,03 € ( 1,00 Sk) za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods. 3 zákona č.582/2004).
Čl. IV.
DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
(1)Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 6 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci zvyšuje ( § 16 ods. 2
zákona č. 582/2004 ) takto:
- na 0,05 € (1.50 Sk) za m2  za byty alebo nebytové priestory, ktoré sa využívajú na bývanie
- na 1,49 € ( 45.00 Sk za m2  za byty alebo nebytové priestory, ktoré sa využívajú na ostatnú
podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
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§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
- pozemky na ktorých sú cintoríny
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
- pozemky využívané na športové ihriská
2/ Správca dane neposkytuje žiadne oslobodenie dane ani zníženie dane
§8
Platenie dane
(1)Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho
obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak
(2)Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia
(3)Vlastník nehnuteľností, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je
predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za príslušný rok začínajúc
mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.
Čl. V.
DAŇ ZA PSA
§9
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 so ŤZP
§ 10
Sadzba dane
(3)Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok u všetkých plemien
je 4,00 € (120,- Sk.)
(4) Spôsob vyberania dane:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu
- na účet obce
(5) Daň za psa je prvýkrát splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za príslušné zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
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§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(l))Vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník oznamuje správcovi dane písomne na predpísanom
tlačive na obecnom úrade nasledujúci mesiac po mesiaci vzniku zmeny daňovej povinnosti.
Čl. VI.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 12
Predmet dane
l) Verejným priestranstvom na účely uplatnenia tohoto VZN sú všetky verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce Horné Naštice (chodníky, obecné cesty a ostatné priestranstvá).
2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je jeho osobitné užívanie.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a/ trvalé parkovanie vozidla mimo určených plôch
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, materiálu
c/ umiestnenie skládky
d/ umiestnenie motorového vozidla neschopného prevádzky
§ 13
Sadzba dane
(1)Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v obci je:
- 1,66 € (50,00 Sk) za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
každý aj začatý deň pri voľne predávanom tovare
- 0,02 € ( 0,50 Sk) za m2 za deň pri umiestnení cirkusov a lunaparkov,
- 0,01 € ( 0,30 Sk) za m2 za deň pri trvalom umiestnení pevného predajného stánku,
- 0,03 € (1,00 Sk) za m2 za deň pri umiestnení skládky stavebného alebo ostatného materiálu
nad 30 dní ( potom sa daň zaplatí od prvého dňa !)
- 0,33 € ( 10,00 Sk) za m2 za deň pri umiestnení skládky odpadu, ktorá môže byť na
verejnom priestranstve maximálne 3 dni.
- 23,24 € ( 700,- Sk) za osobné motorové vozidlo, 46,47 € ( 1.400,-Sk) za jedno nákladné vozidlo
– ročný paušál
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§ 14
Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane
(1) Oznamovaciu povinnosť o užívaní verejného priestranstva podľa tohoto VZN je daňovník
povinný splniť na Obecnom úrade v Horných Našticiach pred začatím užívania verejného
priestranstva.
(2) Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný ohlásiť do 30 dní odo dňa zániku tejto
povinnosti.
(3) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná ihneď pri vydaní oprávnenia na užívanie
verejného priestranstva za celé oznámené a dohodnuté obdobie, najneskôr však v deň začatia
užívania verejného priestranstva, a to do pokladne obecného úradu.
§ 15
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:
a) kultúrne, športové a náboženské akcie bez vstupného,
b) akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
c) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie
vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.

Čl. VII.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 16
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane za 1 predajný automat je 16,60 € (500, - Sk) na jeden kalendárny rok.
(2) Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce potraviny okrem alkoholických
a tabakových výrobkov.

§ 17
Povinnosti daňovníka
(1)Daňovník je povinný pred začatím prevádzkovania predajného automatu písomne nahlásiť na
Obecný úrad v Horných Našticiach miesto, kde bude predajný automat umiestnený.
(2)Daňovník je povinný pred začatím prevádzkovania označiť každý predajný automat štítkom
s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno,
b) adresu sídla,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
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3) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných prístrojov a automatov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Čl. VIII.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 19
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane za 1 nevýherný hrací prístroj je 33,19 € ( 1 000,- Sk.)
§ 20
Povinnosti daňovníka
(1) Daňovník je povinný pred začatím prevádzky nevýherného hracieho automatu nahlásiť
písomne na Obecný úrad v Horných Našticiach miesto, kde bude hrací automat umiestnený.
(2) Daňovník je povinný pred začatím prevádzkovania označiť každý hrací automat štítkom
s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno,
b) adresa, sídlo daňovníka,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§ 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
priestoroch prístupných verejnosti a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(5)Daň za trvalo umiestnený nevýherný prístroj vyrubí obec platobným výmerom. Daň za
krátkodobé umiestnenie nevýherného hracieho prístroja sa platí na obecnom úrade pri plnení
ohlasovacej povinnosti.
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Čl. IX
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 22
Sadzba poplatku a určenie poplatku
(1)Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce
Horné Naštice je stanovená týmto Všeobecne záväzným nariadením obce na kalendárny rok 2009
vo výške 0,04 € ( 1,20 Sk) na deň a obyvateľa čo je na celý kalendárny rok 15,44 € (465,- Sk )
na jedného obyvateľa. Z toho 10,00 € (301.00 Sk) zaplatí občan, 5,44 € (165.- Sk) na každého
obyvateľa doplatí obec.
(2) Na každú neobývanú nehnuteľnosť stanovuje obec poplatok za komunálne odpady a ostatné
odpady 3,32 € ( 100,- Sk) na rok.
§ 23
Zníženie poplatku
(1)Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka a po doložení hodnoverného dokladu
poplatníkovi poplatok zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže,
že:
a) sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
- potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke obdobia pracovného výkonu v zahraničí
- čestné vyhlásenie rodinného príslušníka o dĺžke obdobia pobytu v zahraničí
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby- povolávací rozkaz
c) zo študijných dôvodov – ak občan je neprítomný v obci dlhodobo.
- pri zdržiavaní sa na území Slovenskej republiky
d) potvrdenie od iného správcu dane, že daňovník daň zaplatil u neho ( študenti, týždňoví
zamestnanci, osoby, bývajúce v podnájme)
Tieto doklady poplatník predloží najneskôr do 31. 3 príslušného kalendárneho roka.
(3)Obec o žiadosti o zníženie poplatku rozhodne do 70 dní od doručenia žiadosti, ku ktorej budú
priložené potrebné hodnoverné doklady.
§ 24
Platenie a splatnosť poplatku
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec platobným výmerom.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladne obce
b) bezhotovostnou platbou na účet obce v banke, na pošte
(2) Splatnosť poplatku:
a) u fyzických osôb – nepodnikateľov
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- do sumy 33,19 € ( 1000 Sk) jednorázovou splátkou do 31. mája bežného roka
- nad sumu 33,19 € (1000 Sk) prvá splátka do 31.5.bežného roka, druhá splátka
do 30.9.bežného roka
b) u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
- do sumy 165,97 € (5000 Sk) jednorázovou splátkou,
- nad sumu 165,97 € ( 5000 Sk) prvá splátka do 31.5.bežného roka , druhá splátka
do 30.9.bežného roka
c) poplatky môžu byť splatené aj splátkovým kalendárom, a to podnikateľským subjektom,
ktorý o to písomne požiadajú na obecnom úrade.

ČL. X.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 25
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2007 miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady v obci Horné Naštice.
(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Horných Našticiach
č. 27/2008 bod d) 5.12.2008 a nadobúda účinnosť 1. 1. 2009.

Jozef H e d e r a
starosta obce
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