Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hrubá Borša
o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady od 01. 01. 2016
Obec Hrubá Borša, Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši v zmysle ust. § 4 ods. 3
písm. c.), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d.), e.) a g.) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ust. § 98 ust. §§ 29, 36, 41, 51,
59 a ust. § 83 a súvisiacich ustanovení zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákona číslo 582/2004 Z. z.) sa uznieslo na
vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubá Borša.
Časť I.
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenia
1. Obec Hrubá Borša ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od
01. 01. 2016 miestnu daň z nehnuteľností.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani
z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z..
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani
z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len z „daň z bytov“).
Článok II.
Daň z pozemkov
§4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území celej obce Hrubá Borša ročnú sadzbu dane
z pozemkov:
a) orná pôda, ovocné sady, vinice vo výške 0,40 % zo základu dane
b) trvalé trávnaté porasty vo výške 0,40 zo základu dane

c) záhrady vo výške 0,40 zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,40 zo základu dane
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške
1,00 % zo základu dane
f) zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,40 zo základu dane
g) stavebné pozemky vo výške 0,40 zo základu dane
h) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 0,85 % zo základu dane
ch) ostatné plochy vo výške 1,80% zo základu dane (podľa §8 ods. 4 Z.z.
460/2011 – dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – ťažba štrku)
§5
Základ dane
1. Hodnoty za 1 m2 sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.za:
a) orná pôda, ovocné sady, vinice, vo výške 0, 8076 Eur (0,0032304 Eur )
b) trvalé trávnaté porasty vo výške 0, 8076 Eur (0,0032304 Eur)
c) záhrady vo výške 1,32 Eur (0,00528 Eur)
d) lesné pozemky 0,0846 Eur (0,0003384 Eur)
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0, 8076
Eur (0,008076 Eur)
f) zastavané plochy a nádvoria vo výške 1,32 Eur (0,00528 Eur)
g) stavebné pozemky vo výške 13,27 Eur (0,05308 Eur)
h) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 1,32 Eur (0,01122 Eur)
ch) ostatné plochy dane (podľa §8 ods. 4 Z.z. 460/2011 – dobývanie ložiska
nevyhradeného nerastu – ťažba štrku) vo výške 1,32 Eur (0,02376 Eur)
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa
zákona číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR číslo 492/2004
Z. z. o stanovení hodnoty majetku.
Článok III.
Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Hrubá Borša určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,09 Eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,14 Eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,20 Eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov a na
individuálnu rekreáciu,
d) 0,25 Eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e) 0,85 Eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,
f) 0,85 Eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovú činnosť,
g) 0,85 Eur za ostatné stavby.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,03 Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy).
Článok IV.
Daň z bytov
§7
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Hrubá Borša určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu v bytovom dome vo výške:
a) 0,22 Eur
2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území celej obce Hrubá Borša je aj
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v bytovom dome:
a) 0,22 Eur za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
b) 0,85 Eur za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
c) 0,25 Eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
§8
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej
pomoci, osvetové zariadenia, knižnice, kaplnka.
3. Správca dane ustanovuje, že neposkytuje žiadne zníženie dane z pozemkov.

§9
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 99e zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje daň rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie dane v splátkach v zmysle § 99g zákona č. 582/2004 Z. z.,
pričom splátky dane sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje daň.

3. V prípade, ak výška dane u FO a PO presahuje čiastku 500,00 Eur správca dane určuje
platenie vyrubenej dane vo dvoch rovnakých splátkach a to;
- prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
- druhá splátka do 31. októbra bežného kalendárneho roka
§ 10
Spôsob zaplatenia poplatku
Daňovník môže zaplatiť obci Hrubá Borša daň:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce Hrubá Borša,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Hrubá Borša, č. účtu: vedené vo VÚB a.s.
Senec č.ú.: 1200177956/0200 (SK53 0200 0000 0012 0017 7956)
Daňovník pri platení ročnej daňovej povinnosti ako variabilný symbol uvádza číslo
rozhodnutia.
Časť II.
Článok I.
§1
Základné ustanovenia
Obec Hrubá Borša ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza
s účinnosťou od 01. 01. 2016 miestne dane za:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za nevýherné hracie prístroje
e) daň za predajné automaty.
§2
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za
psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, nevýherné hracie prístroje a predajné
automaty podľa splnomocňovacích ustanovení §29, §36, §43, §51, §59 zákona č. 582/2004 Z.
z. správcom dane.
Článok II.
Daň za psa
§3
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa za kalendárny rok nasledovne:
a) 5,00 Eur za psa chovaného v rodinnom dome s trvalým pobytom vlastníka psa
b) 10,00 Eur za psa chovaného v rodinnom dome bez trvalého pobytu vlastníka psa
§4
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa u daňovníkov – fyzických osôb
v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba v celom rozsahu
b) ak daňovník má 70 a viac rokov 50%-tnom rozsahu

Článok III.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§5
Predmet úpravy
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, a to:
a) parcela č. 30/1, 33/1, 32/4
b) obecné komunikácie, chodníky a zelený pás
§6
Sadzba dane
1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne:
Za užívanie VP :
- umiestnenie stavebného materiálu, skládky
za 1m2/deň 0,50 Eur
- umiestnenie predajného zariadenia, jednorázové užívanie
ver. priestranstva – predaj tovaru a poskytovanie služieb
za 1 deň 5,00 Eur
- umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za 1 akciu 50,00 Eur
Verejné priestranstvá vyhradené správcom dane, fyzická osoba alebo právnická osoba môže
užívať len s predchádzajúcim súhlasom obce.
Pri skládkach materiálu, tovaru do 5 dní sa daň neúčtuje, ak bol vydaný predchádzajúci
súhlas obecného úradu.
§7
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu
užívania verejného priestranstva.
§8
Spôsob vyberania dane
Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná ihneď pri vydaní povolenia na užívanie
verejného priestranstva, v ostatných prípadoch je splatná do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia a to:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce Hrubá Borša
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Hrubá Borša, bankové spojenie VÚB a.s.
Senec č. ú. 1200177956/0200 (SK53 0200 0000 0012 0017 7956)

Článok IV.
Daň za ubytovanie
§9
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie
o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov
v lehote do 5 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú
osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,
b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
3. Platiteľa dane – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné
údaje,
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
§ 10
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane na osobu a na deň prenocovania vo výške 0,30 Eur.
§ 11
Spôsob a lehota odvodu dane
1. Platiteľ dane je povinný do 5 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné
oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci mesiac, za
každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne.
2. Náležitosti oznámenia podľa ods. 1/ stanoví správca dane.
3. Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 10 dní od ukončenia
mesiaca za predchádzajúci mesiac.
4. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni
obecného úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme
od správcu dane.
§ 12
Oslobodenie od dane
Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti vo veku do 6 rokov. Podmienkou na
uplatnenie oslobodenia dieťaťa od platenia dane je predloženie dokladu o veku dieťaťa, napr.
preukaz poistenca.
Článok V.
Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 13
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 60,00 Eur za jeden nevýherný hrací prístroj
na kalendárny rok.
§ 14
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a
spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné
číslo.
Článok VI.
Daň za predajné automaty
§ 15
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 60,00 Eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 16
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
Časť III.
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov.
§2

Základné ustanovenie
Obec Hrubá Borša týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2016 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Sadzba poplatku – určenie poplatku
a) 1 osoba s trvalým pobytom 0,034 Eur na deň
12,41 Eur 1 rok
Na jednu smetnú nádobu má nárok každý dom. Na druhú smetnú nádobu majú nárok občania,
ktorí sú piati alebo viacerí v jednej domácnosti. (110 l alebo 120 l smetná nádoba sa počíta na
štyri osoby)
b) ak domácnosť vlastní 240 l smetnú nádobu (ráta sa ako ďalšia 120 l smetná nádoba) alebo
ďalšiu 120 l nádobu v domácnosti, neprihliada sa už na počet osôb, ročný poplatok je
25,00 Eur
c) ak vlastník – užívateľ nie je v obci prihlásený k trvalému pobytu a riadne obýva
nehnuteľnosť, rodinný dom, byt, rekreačný dom na každú smetnú nádobu 120 l zaplatí na 1
rok 35,00 Eur. Ak vlastní 240 l nádobu ráta sa ako dve 120 l, čiže 2 x 35,00 Eur.
d) 1 ks 120 l zberná nádoba právnické a fyzické osoby – podnikateľ 55,00 Eur
.
e) 1 ks 1100 l kontajner (plechový na kolieskach) ............250,00 Eur
§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatník je povinný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť naraz
alebo vo dvoch rovnakých splátkach (50%) na obecnom úrade v Hrubá Borša v hotovosti alebo na
účet obce do 31. marca daného roku. Druhú časť do 30. 06. daného roku. Po zaplatení obdrží
nálepku, ktorú musí nalepiť na smetnú nádobu. V opačnom prípade odpad nebude odvezený.

§6
Spôsob zaplatenia poplatku
Poplatník môže zaplatiť obci Hrubá Borša poplatok:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce Hrubá Borša
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Hrubá Borša, č. účtu vedené vo VÚB a.s.
Senec č. ú.: 1200177956/0200 (SK53 0200 0000 0012 0017 7956).
Daňovník pri platení ročnej daňovej povinnosti ako variabilný symbol uvádza číslo
rozhodnutia.
§7
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Hrubá Borša.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady
a) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
4. Ak vlastní ZŤP preukaz (50%). Treba predložiť ZŤP preukaz, ktorý sa prefotí.
§8
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Hrubá Borša.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka obce, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepreloží príslušné
doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Časť IV.
§1
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady schválené dňa 05. 12. 2012.

§2
Obec Hrubá Borša si vyhradzuje právo kontrolovať správnosť vypočítanej výšky
miestnych daní a poplatkov.
§3
Obecné zastupiteľstvo obce Hrubá Borša toto Všeobecne záväznom nariadenie o dani
z nehnuteľností a o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady od 01. 01. 2016 schválilo dňa 07. 12. 2015 pod číslom Uznesenia
69.
§4
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

V Hrubej Borši, dňa 16. 11. 2015

Mgr. Ján Klačko
starosta obce
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