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Obecné zastupiteľstvo obec llorné Našticc v súlade s ustanovením§ 4 ods. 3 písm. c). § 6-ods. 1 
zákona č. 369/1990 /b. o obecnom 1.riadcní " 1.není neskorších predpisov a v súlade 
s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2. � 8 ods. 2. § 12 ods. 2 a 3. § 16 ods. 2. 3 . § 16 ods. 2. § 17 ods. 
2.3.4. § 29, § 36. § 43, § 51. § 59. § 83 ods. 3. zákona č. 582/2004 Z. L o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení 

PRVÁ ČAS'ľ 

§ t

Predmet úpravy 

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len nariadenie) obec l lorné Našticc ( ďalej len 
správca dane) 

a) Ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ä ďalej len poplatok).

b) Určuje sad1bu dane a poplatku. spôsob v1 bcrania dane a poplatku. daf1ovú
p()\"innosť dtu"'lo, níka a poplatníka.

c) Ustanovuje oslobodenie od dane.
d) Podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.

§2

Druhy miestnych daní 

t) Správca dane ukladá od 1. januára 2016 na svojom území tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,

e) daň za nevf herné hracie prístroje,

f) daň za ubytovanie

2) Správca dane ukladá od t. januára 20 t 6 na svojom území miestny poplatok za
komunálne odpad�· a drobné stavebné odpady.



DRllllÁ Č'ASl' 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
a) da111 pOí'emkov.
h) da11 10 stavieh.
c) da11 z h) 10, a I ncb) 10,) l:h pricstoro\ \ h) IO\ om dome ( ďalej len .. da1i I b) tO\··· )

DAŇ Z PO ZEM KOV 

§ -t

Základ dane 

( 1 )Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: 

1. orná pôda. chmeľnice. vinice. ovocné sady. ktorich hodnotu určuje ;ákon
vo \'ýškc 0,3664 (,

2. tr,alé trávnaté rorast) . ktor)ch hodnotu určuje 1ákon \O ,iškc 0,0926 (,
3. lesné p01emky. ktOľ)Ch hodnota sa určí : podľa znaleckého posudku

(2)/,ákladom dane z pozemkov za I m2 pre pozemky druhu: 

4. 1.áhrady - 1,32 € ,
4. zastavané plochy a nádvoria 1,32 €,
5. ostatné plochy okrem stavebných poí'cmkov 1,32 f,
6. stm·ebné pozemky 13,27 f,

je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pOí'cmkov v m2 a hodnoty pozemku za 
1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 1.ákona č. 582/2004 Z.1.. o miestnych daniach a miestnom poplatku ;a 
komunálne odpady a drobné stavebné odpad). 

§S
Sadzba dane 

( 1 )Ročná sadzba dane z pozemkov sa v celej obci 1.vyšu_je takto: 
7. ornú pôdu. chmelnice. , inice. ovocné sad). na 0.-tO '1/t,
8. trvalé trávnaté porast). na 0.45 '¼,
9. lesné pozemky. na ktor)'Ch sú hospodárske lesy. na 0.-tO %
1 O. rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využ.ívané vodné plochy. na 0,40 °/4,



(2)Ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane určuje pre celé územie obce nasledovne:

- 1a 1.áhrad\' na 0.50 % 1.0 1ákladu dane
- ;a 1ast,l\ané ploch) a núdn>ria na 0.50 °-o 10 1.úkladu dane

0.0 1 C/111 2 

0.0 1 f/m�

- za 1.astavané plochy okrem stavebných po1.emkov / plochy na podnikateľskú činnosť/
na 5.00 % 1.0 Lákladu dane 0.07 €/111 2

- La stavebné pozemky na 0.50% ;:o základu dane 0,07 €/m2

DAŇ ZO STA Vl EB 

§6

Sadzba dane 

( 1 )Ročná sadzba dane zo sta,·icb sa v celej obci určuje nasledovne:

a)0,039 € za m2 ➔ za stavby na bývanie a stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby. pričom
sa do 1.astav. plochy nezapočítava prečnicvajúca časť strešnej konštrukcie stavby

b)0.039 € za m 2 ➔ za stavb)- na pôdohospodársku produkciu. skleníky. stavb) využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie. stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb
na skladovanie ine_j ako vlastne_j pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu

c)0,232 € za m 2 ➔ za stavby rekreačných a 1.áhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu

d )0.232 (: za m 2 ➔ 1,a samostatne stojace garái.e a samostatné sta\. by hromadných garálí a sta\'b) 
určené alebo použí\.ané na tieto účely. postavené mimo bytových domov 

c)0,663€ za m 2 ➔ za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike. stavby slúi.iace 
sta\'ebníctvu. stavieb na skladovanie vlastnej produkcie vrátene stavieb na administratívu 

1) 1,493 f za m2 ➔ za stavbu na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť. skladovanie
a administratívu sú\'isiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

g)0,099 € za m2 ➔ za skleníky na podnikateľskú činnosť a ostatné inak neurčené stavby slú;i'iace
na podnil--.ateľskú činnosť

(2)Upra\'ená sad1ba dane 10 stavieb U\.edcná v� 5 ods. 2 tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných
stad1ách o 0,033 ľ /.a kai.dý. aj 1.ačati• m� 1.asta\'ane_j plochy. n každé ďalšie podlažie okrem
1xvého nadzemného podlažia ( � 12 ods. 3 1'.ákona č.582/2004 ). 



DAŇ Z BYTOV 

§7

Sadzba dane 

( l )Ročná sad7.ba dane z bytov uvedená\'� 6 ods. l tohto VZN sa v celej obci i'\'yšujc ( � 16 ods, 2
zákona č. 582/2004 ) takto:
- na 0,05 € za m

2 ➔ za byty alebo nebytové priestory, ktoré sa vyuJívajú na bývanie
- na 0,09 € za m

2 ➔ za byty alebo nebytové priestory, ktoré sa využívajú na ostatnú
podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

l / Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane 1. pozemkov na:
- pozemky na ktorých sú cintoríny
- pwemky uJ.ívané školami a školsk)mi 1.ariadcniami
- po1emky \)'UŽÍ\ané na športmé ihriskú

2/ Správca dane neposkytuje žiadne oslobodenie dane ani 1ní;,cnie dane 

§9
Platenie dane 

( l )Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností kúdoročne do 15. mája hôného zdaňovacieho
obdobia, ak tento 1.ákon neustano\'Uje inak
(2)Vyrubená dai'l L. nehnuteľnosti je splatná do 31. mája hôného ;Jaňo\'acieho obdobia

(3 )Vlastník nehnuteľností, ktorý v priebehu 1.da1iovacieho obdobia \ ydra1.í nehnuteľnosť. ktorá je 
predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane 1.a príslušný rok začínajúc 
mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dra.1,be nadobudol, 

TRETIA ČASl' 

DAŇ ZA PSA 

Predmet dane 

( l) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mcsiacO\ chO\ an)· ľyi'iekou osobou alebo
právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je
a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
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b pes umiestncn) , útulku 1, icrat 
c/ pes so špcciáln1m výcvikom. ktorého vlastní alebo používa občan so ľ/,P 

§ J J
Sadzba dane 

(3 )Ročnú sa<l1ba dane 1a _jedného psa a 1-.alcndúrn:, rok u \ŠCtl-.)ch plemien 5.- ( 

(➔) Spôsob \)berania <lane:
, hotovosti do pokladne obecného úradu 
na účet obce 

(5) Da11 1a psa _je pn)hút splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobneho
, } rneru. V ďalších 1da110\acích obdobiach _je dat'"l 1a príslušné 1da11ovacic obdobie splatna bc/.
, ) rubcnia do 31. januára príslušného ✓.daňovacieho obdobia.

§ 12

V ✓-nik a dnik daňovej povinnosti 

(1) \'1nil-. a 1únil-. da1io,e_j po,inno"ti dat'lo,níl-. 01narnu_jc sprú,co,i dane písomne na predpísanom
tlači, e na obecnom úrade nasledujúci mesiac po mesiaci , /.nil-.u /.mcn1 daňo,cj po, innosti.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VERE.JNF:110 PRIESTRANSTVA 

� 13 
Predmet dane 

1) Vercjn)m priestranstvom na účely uplatnenia tohoto VZN sú všetky verejnosti prístupné
po1cmk1 \O vlastníctve obce 1 !orné Našticc (chodníky. obecné cesty a ostatné priestranstvá).
2) Predmetom dane 1a u}ívanie , ere_jného priestranstn1 je _jeho osobitné uží, anie.
J ()sobitn�n, ui1,aní1n ,crc_jného rriťstran�t,·a �a ro/u111ie:

a1 tnalé parl-.o,anie ,01idla mimo určen:,ch plôch 
bi umiestnenie sta\ebného 1ariadenia. materiálu 
c. umiestnenie sl-.ládk1
d/ umiestnenie motorového vozidla neschopného prevádzky

� 1-' 
Sad✓.ha dane 

( I )Sadzba dane La užívanie ,erejného priestranstva v obci je: 

- 2,- C za ka).df aj začatj m2 osobitne u;í,aného ,crcjného priestranstva
dei1 pri voľne predú, anom to,·are 

- 0,02 ( hl 111
2 1a deť1 pri umiestnení cirl-.w,o,· a lunaparl-.0\.
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- 0,01 € za m2 za deň pri trvalom umiestnení pevného preda_jného stánku.
0,03 € za m2 1/a deií pri umiestnení sl-.lúdk) stan:hného alcho ostatného materiálu

nad 30 dní ( potom sa daň zaplatí od prvého dňa !) 
0,33 € za m2 za deň pn umiestnení skládky odpadu. ktorá môže byľ na vcre_1no111 

priestranstve maximálne 3 dni. 

- 23,24 € 1a osobné motorové vozidlo. -t6„0 f 1.a _jedno núkladné vwidlo ročný paušál 

§ 15
Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane 

( 1) Oznamovaciu povinnosť o u1.Í\'aní ,erejného priestranst\ a podľa tohoto VIN _je daiíO\ ní!-.
povinný splniť na Obecnom úrade , l lorn) ch '\iašticiach pred 1ačatím u1.ívania verejného
priestranst, a.
(2) Zánik daňovej povinnosti je da11ovník po, inn) ohlúsiľ do 30 dní odo d11a 1.ániku tejto
po\·innosti.
(3) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná ihneď pri vydaní oprávnenia na užívanie
verejného priestranstva za celé oznámené a dohodnuté obdobie. na_jneskôr však v dc11 začatia
u1ívania verejného priestranstva. a to do pokladne obecného úradu.

§ 16
Oslobodenie od dane 

Od dane La užívanie verejného priestranstva sú oslobodené: 
a) kultúrne. športové a náho1.enské akcie he;\ slllpnéhn.
b) akcie. ktOľ)'Ch celý výľa1ok je určcn) na charitatÍ\ ne ale ho \ ere_jnoprospešné účel:.
c) predajné zariadenia a 1ariadenia určené na posl-) tm anil.'. slu>ich. ak sa na ich umiestnenie

vydalo stavebné alebo kolaudačné ro1hodnutic.

ŠTVRTÁ Č'/\S'í 

DAŇ ZA PREDAJNÍ� AlľťOMATY 

§ 17

Sadzba dane 

( 1) Ročnú sacl1ha dane za I preda_in) automat _je 16,60 f na jeden kalcn< hirny rok.

(2) Od dane sú oslobodené predajné automat) \')dávajúce potraviny ohem alkoholick)ch
a tabakových výrobkov.
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§ 18
Povinnosti daňovníka 

( 1 Daiíovník _je povinný rrcd 1.:ačatím rrevádzkovania predajného automatu písomne 
nahlásiť na Obc<.:n)' úrad v! !orných Našticiach miesto. kde bude rredajný automat 
um iestncný. 

1 Daňovník je povinn) rrecl začatím prevádzkovania označiť každý predajný automat 

štítkom s uvedením týchto (1dajov: 
a) obchodnétneno.

b) adresu sídla.
c) dátum umiestnenia a /.ačatia predel/kovania.

3) Obec vyrubí da11 platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru

§ 19

Vznik a z�\nik daňovej povinnosti 

( 1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných prístrojov a automatov
a zaniká d110m ukončenia ich prevádzkovania. 

PIATA Č'AS'I' 

DAŇ ZA EVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

Sadzba dane 

( 1) Ročná sadzba dane za I nevýherný hrací prístroj je 33,19 €

§ 21
Povinnosti daňo,·níka 

( 1) Da110\ ník je pcninni' pred /ačatím prcdd1.k: nevýherného hracieho automatu nahlásiť
písomne na Obecný úrad v l lorných Našticiach miesto. kde bude hrací automat umiestnený.

(2) Da11ovník je povinný pred začatím prevádzkovania označiť každý hrací automat štítkom
s uvedením týchto údajov:

a) obchodné meno.

b) adresa. sídlo da1iovníka.
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c) dátum umiestnenia a /.ačatia rrc, ád/.kovania.

§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

( 1 )Dai'ío, á povinnosť vi'niká di'íom /ačatia rre, ád/ko, ani a nc,·) hcrn)Th hracích rrístrojov 
rricst<}ľoch rríswrných verejnosti a /.ani kú dňom u"-ončenia ich rrc, ád/"-ornnia. 

(5)Dai"l za trvalo umiestnený nevýherný rrístroj V) rubí obec rlatobným výmerom. Dar'í /U
krátkodobé umiestnenie nevýherného hracieho prístroja sa rlatí na obecnom úrade rri rlncní
ohlasovacej povinnosti.

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

Sadzba dane 

1) Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50,-€ na osobu a prenocovanie

SIE DMA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNI<: STAVEBNÉ ODPADY 

§ 24

Sad.1.ba poplatku a určenie poplatku 

1) Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ví'niknuté na území obce
l lorné Našticc je stanovená týmto Všeobecne záväzným nariadením obec na kalendárny rok za
jedného obyvateľa s trvalým pobytom 12,-f, prechodným pobytom 20,- €.

2 ) a každú neobý, anú nchnutcrnosľ stano,·u_jc obt:c roplatok /a komunálne odpad) 
a ostatné odrad:, 5,- € na rok. 

:n Sadzba poplatku 1..a komunálne odpad) rrc podnikateľov je 20.- E. 
3) Sadzba za množstvový zber stavebných odpadov 0,0426 E za I kg
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§ 25
Zníženie poplatku 

( 1 )Obec na 1ál..tade písomnej iiadosti poplatníka a po doložení hodnoverného dokladu 
poplatníkovi poplatok ,i:níži alebo odpustí poplatok 1,a obdobie. za ktoré poplatník obci preukáJc. 
že: 

a) sa \ určenom období dlhodobo 1dr1iarn alebo zdrl.iaval v zahraničí. na sumu 4.-E na osobu
- potvrdenie 1anH;stnávateľa o dÍ1ke obdobia pracovného výkonu v zahraničí
- čestné v1hlásenie rodinného príslušníka o dÍžke obdobia pobytu v Lahraničí

b) S\'o_ju neprítomnosť v obci '/ dôvodu v)·konu dobrovoľnej vojenskej sluib) - po\ ol,Í\ ací
ro'/ka'/

c) 10 študi.in)ch <lC)\ odO\ ak občan _je ncprítomn) \ obci dlhodobo. 
- pri '/.držia vaní sa na t'.ucmí Slm enskcj republiky
d) pot,rdcnic od iného sprmu1 dane. 1c daiic)\ník daň 1aplatil u neho ( študenti. t)·id110\Í

,i:amestnanci. osoby. b>'vajúce v podnájme)

1 ieto doklad) poplatník predloží najneskôr do 31. 3 príslušného kalendárneho roka. 

(3 )Obce o žiadosti o 1ní1enic poplatku ro,i:hodnc do 70 dní od doručenia žiadosti. ku ktorej hu<lú 
prilo1ené potrebné hodnoverné doklad). 

§ 26

Ph1tenic a splatnosť poplatku 

( 1) Poplatok 1a komunálne odpad) a drobné stavebné odpady vyrubí obec platobným výmerom.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladne obec
h) bc1.hotov ostnou plat hou na účet obce v banke. na pošte

(2) Splatnm,ľ poplatku:
a) u ľ) iick)ch o::,ôb ncpodnikateľm

do sumy 35,00 f jednora10\·ou splátkou do 31. mája bežného roka
nad sumu 35,00 € prvá splátka do 31.5.bežného roka, druhá splátka 

do 30.9.bcžného roka 

b) u prá, nických osôh a ť) 1:ick)'Ch osôh podnikateľov
- do sumy 200 ( ,icdnora10, ou splútkou.
- nad sumu 200 ( pľ\ ú splátka do .11.5.bciného roka . druhú splátka
do 30.9.bcJného roka

d) poplatky môžu byť splatené aj splátka,) m kalendárom. a to podnikateľským subjektom.
ktor) o to písomne po}iada_jú na obecnom úrade.
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OSMA ČAS'I" 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA 

§ 27

( 1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VIN sa ruší V /N č.3'2008 10 d11a: 12.12.2008 a dodatok
č. l 10 d11a: 21.11.2009 a dodatok č.2 10 d11a: 13.12.201.1 o rnicstn) ch daniach a miestnom
poplatku za komunálne a stavebné odpad) \. obci l lorné Našticc.

(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v I !orných Našticiach
diía:15.12.2015 a nadobúda účinnosť 1.1.2016
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