
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č. 3/2009 o miestnych
daniach na kalendárny rok 2010

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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÉ HÁMRE 
č. 3/2009
O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2010

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

1. Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2010 na kalendárny rok 2010, ktorý je zdaňovacím obdobím pre tieto druhy daní:.

 Daň 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 bytov)

 daň za psa,
 daň za užívanie verejného priestranstva, 
 daň za nevýherné hracie prístroje,

* daň za ubytovanie,

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV

§ 2
Daňovník

1. Daňovníkom dane z pozemkov je 
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len kataster),
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku
zapísaný v katastri.
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného
právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
d) nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, ak má nájomca v nájme pozemky
spravované Slovenským pozemkovým fondom, ak má nájomca v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene c).
2. Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods. 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
3. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

§ 3
Predmet dane

1. Predmetom dane sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
- trvalé trávne porasty,
- záhrady,
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- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
- zastavané plochy a nádvoria,
- stavené pozemky, 
- ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov
2. Predmetom dane z pozemkov nie sú:
- časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,  
- pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácii a železničné dráhy, 
- pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 7 ods.3 
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 nariadenia sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na stavbu. 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 nariadenia 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 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 § 7 ods. 3 tohto nariadenia.

§ 4
Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastu určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorá je v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovená vo výške 0,2944 EUR/m2.
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastu určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorá je v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovená vo výške 0,0232 EUR/m2.
3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, ktorá je v zmysle § 7 ods. 4
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovená podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v zmysle zák. č.
382/2004 Zb. a 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku príslušným oprávneným znalcom v zmysle zák. č. 384/2004 Z.z. o
znalcoch bola stanovená hodnota 0,050 EUR/m2.
4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov 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, ktorá je určená vo výške 1,32 EUR/m2.
5. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemkov za l 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, ktorá je určená vo výške 13,27 EUR/m2.

§ 5
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, pre pozemky druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,35% zo základu dane
b) trvalé trávne porasty vo výške 1,0% zo základu dane
c) záhrady vo výške 0,32% zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 1,2% zo základu dane
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,32% zo základu dane
f) zastavané plochy a nádvoria 0,32% zo základu dane
g) stavebné pozemky 0,32% zo základu dane
h) ostatné plochy 0,32% zo základu dane

 

§ 6
Výpočet dane

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 5 tohto VZN.

Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB



§ 7
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, je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak
sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu.

§ 8 
Predmet dane

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky 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 záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
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 stavebníctvu, 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 zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v pís. a) až f).
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou
pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv, že sa stavba prestala užívať.
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov, 
b) priehrad, vodovodov, kanalizácii, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

§ 9
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.

§ 10
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy podľa § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je nasledovná:
• stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu 0,083EUR 
• stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb
na vlastnú administratívu 0,083 EUR
• stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu 0,182 EUR
• samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov 0,199 EUR
• priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie,
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,332 EUR
• stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou 0,996 EUR
• ostatné stavby 0,199 EUR
2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 9 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje príplatok 0,02 EUR/ m2, za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. III



SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 11
Oslobodenie od dane

1. Správca dane ustanovuje, že v zmysle § 17 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady poskytuje oslobodenie od dane z nehnuteľností na: 
• pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúčky,
• pozemky a stavby na vykonávanie náboženských obradov
• pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
• pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
• lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby /prvej prebierky/,
• pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

 

§ 12
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 nehnuteľnosti, ktorá 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 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 nehnuteľnosti.
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 týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

§ 13
Daňové priznanie

1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností /ďalej len „priznanie“/ je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích obdobiach, len ak
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena
sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zníženia dane z
nehnuteľností.
2. Ak je pozemok alebo stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane
pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, alebo stavbu v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
3. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
4. 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 alebo
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/.

 

§ 14
Vyrubenie dane

1. Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne platobným výmerom. 
2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 12 ods. 2
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,- EURÁ nebude vyrubovať ani vyberať. To neplatí, ak je pozemok alebo stavba v
spoluvlastníctve viacerých osôb a priznanie podáva každá táto fyzická osoba alebo právnická osoba.

§ 15
Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľností na kalendárny rok 2010 je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. Ak v kalendárnom roku 2010 vyrubená daň presiahne sumu 34,- EUR u fyzickej osoby a 334,- EUR u právnickej osoby je daň splatná v
dvoch rovnakých splátkach a to: 
prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV, druhá splátka do 30.09.2010.
3. Forma úhrady dane podľa tohto nariadenia je v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Horných Hámroch, poštovým poukazom alebo
bezhotovostne prevodom na účet obce 



č. 1412422001/5600.

§16
Zaokrúhľovanie

1. Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
2. Daň, splátka dane a pomerná časť dane z nehnuteľností sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

§ 17
Vymáhanie nedoplatkov
pre všetky druhy daní v tomto Všeobecne záväznom nariadení

1. Daňové nedoplatky podľa zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov môže vymáhať len správca dane.
Ak daňový subjekt nezaplatil vyrubenú daň v lehotách tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia, správca dane (Obecný úrad) ho môže vyzvať, aby zaplatil daň v náhradnej
lehote najmenej 15 – dennej. Správca dane vo výzve upovedomí daňovníka o následkoch 
nezaplatenia. Proti výzve možno podať do 15 dní námietku, podanie má odkladný účinok.
Doručenie výzvy sa považuje za úkon vykonaný na vyberanie dane.
2. Neuhradením daňových nedoplatkov ani po doručení výzvy správca dane začne, vydaním 
rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, daňové exekučné konanie. Dňom  
vydania tohto rozhodnutia je toto právoplatné a nemožno proti nemu podať opravné 
prostriedky. Náležitosti rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania upravuje § 75 
zák. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3. Bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu osobe podľa §
75 ods. 2.písm.f).spomínaného zákona. Do 15 dní od doručenia daňovej exekučnej výzvy môže dlžník podať odvolanie, toto má odkladný
účinok. Prvostupňovým odvolacím orgánom je správca dane a postupuje podľa § 46 – 48 zák. 511/1992 Zb.
4. Po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzve vydá 
správca dane daňový exekučný príkaz podľa § 77 zák. 511/1992 Zb. Daňový exekučný 
príkaz je právoplatný dňom jeho vydania a nemožno proti nemu podať opravný 
prostriedok.
5. Následná daňová exekúcia má viacero spôsobov vykonávania, sú upravené v § 82a - § 82h:
- zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
- prikázaním pohľadávky,
- predajom hnuteľných vecí,
- odobratím hotových peňazí a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju,
- predajom cenných papierov,
- predajom nehnuteľnosti,
- predajom podniku alebo jeho časti,
- postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti.
Správca dane si môže sám určiť spôsob vykonania daňovej exekúcie, pričom ju môže 
vykonať u jedného dlžníka i niekoľkými spôsobmi súčasne. 
6. Právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po skončení 
roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZA PSA
§ 18
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 19
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 s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 20
Základ dane a sadzba dane



1. Základom dane je počet psov.
2. Sadzba dane je 3,32 EUR ročne za každého držaného psa.

§ 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť
a platenie dane

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 18
ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. Daňovník je povinný uviesť v oznámení údaje podľa prílohy č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 22
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 23
Predmet dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva na účely tohto nariadenia sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. Za dlhodobé užívanie sa pre účely tohto nariadenia rozumie súčet dní v
kalendárnom roku väčší ako 30 dní.
4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité
vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom /napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný
príves/ na tom istom mieste.

 

§ 24
Základ dane, sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, oslobodenie od dane

1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo predajné miesto a miesto na
poskytovanie služieb.
2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) 2,- EURÁ paušálnou sumou, za prechodné užívanie verejného priestranstva pri predaji tovarov a poskytovaní služieb jednou fyzickou alebo
právnickou osobou v jednom kalendárnom dni,
b) 0,66 EUR za dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania osobného motorového vozidla alebo osobného prívesu za
každý jeden kus menovaného vozidla a za každý aj neúplný kalendárny mesiac,
c) 12,- EUR mesačne, za každý aj neúplný kalendárny mesiac, za dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania nákladného
motorového vozidla, nákladného prívesu, autobusu, traktora, vraku vozidla za každý jeden kus menovaného vozidla,
d) 0,07 EUR za každý aj začatý m2 a deň prechodného užívania verejného priestranstva pri umiestnení stavebného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky.
3. Od dane je oslobodená kultúrna a športová akcia poriadaná na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné 
účely. Daň sa tiež neplatí v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba odstráni skládku do 
48 hodín od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
4. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.
5. Daňovník je povinný pred začatím užívania verejného priestranstva splniť oznamovaciu povinnosť, pričom správca dane musí užívanie
verejného priestranstva odsúhlasiť.

§ 25
Spôsob vyberania a splatnosť dane



1. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná v hotovosti ihneď pri splnení oznamovacej povinnosti na užívanie verejného priestranstva
za celé oznámené a dohodnuté obdobie.
2. Daň uvedená v § 23 ods. 2 pís. c je splatná do 15–teho dňa od doručenia platobného výmeru. Na základe písomnej žiadosti daňovníka je
možné uhradiť daň v splátkach podľa platobného výmeru.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 26
Daňovník

Daňovníkom je fyzické osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 27
Predmet dane

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie
prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované 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.

§ 28
Základ dane a sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2. Sadzba dane je 33,20 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
3. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

§ 29
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. Daňovník je povinný uviesť údaje podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti podľa § 22 ods. 3 tohto nariadenia, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 30
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

§ 31
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 32
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 33
Sadzba dane

Sadzba dane je stanovená na =0,33 EUR – na osobu a prenocovanie.

§ 34
Vyberanie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 
§ 35
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného,
- deň príchodu a deň odchodu ubytovaného 
2. Údaje uvedené v ods. 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania



(deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe ubytovaných ihneď po odchode daňovníka.
3. Prevádzkovateľ je povinný:
- predkladať správcovi dane polročne do 15. júla /január – jún/ a do 22. decembra /júl – december/ vyúčtovanie dane vybratej za
predchádzajúcich 6 mesiacov na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 tohto dodatku
- uhradiť vybratú daň na účet správcu dane 1412422001/5600 alebo zaplatiť v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. júla alebo
22.decembra za predchádzajúcich 6 kalendárnych mesiacov
- oznámiť písomne správcovi dane vznik a zánik činnosti zariadenia najneskôr do 30 dní po nastatí týchto skutočností
- vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane

PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch dňa 9.12.2009
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2010 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010 
4. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č. 4/2008 o miestnych daniach na kalendárny rok
2009.

Jolana Miháliková
starostka obce
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Nadobúda účinnosť: 1.1.2010


