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           Obecné zastupiteľstvo v Horných Otrokovciach v súlade s § 4 ods. 3, písm. c., § 6 a § 11  

ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva  

 

 

 

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

 

č .  31 / 2011 

 

o miestnych daniach 

a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Horné Otrokovce 

 

 

 

I. časť 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne  

      podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady  

      a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce  

      Horné Otrokovce. 

  

(2) Obec Horné Otrokovce na svojom území ukladá 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 nevýherné hracie prístroje,  

      f/ daň za jadrové zariadenie. 

 

(3) Obec Horné Otrokovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a  

      drobné  stavebné odpady. 

 

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2 písm. a,b,d,e,f  a ods. 3 je kalendárny  

      rok. 

 

(5) Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

      vykonáva obec Horné Otrokovce v zastúpení Obecným úradom v Horných Otrokovciach. 
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II. časť 

Miestne dane 

Daň z nehnuteľností 

§ 2 

 

Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území 

Horné Otrokovce. 

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:  

   a/ daň z pozemkov,  

   b/ daň zo stavieb,  

   c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).  

 

 

§ 3 

Daň z pozemkov 

 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z.  

      o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

      v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).  

 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Horné Otrokovce v členení podľa  

      § 6 ods.1 písm. „ a“ –„ h“ zákona o miestnych daniach.  

 

(3) Základ dane z pozemkov: 

     a) pre pozemky uvedené v ods. 4 písm. a), b) základom dane z pozemkov je hodnota pozemku  

         určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pôdy v eur za 1 m

2
  stanovenej 

         v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení zákona NR SR č. 465/2008 Z.z. 

     b) pre pozemky uvedené v ods. 4 písm. c), f),  h) základom dane z pozemkov je hodnota pozemku 

         určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemkov v eur za 1 m

2
 stanovenej 

         v prílohe č. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení zákona NR SR č. 465/2008 Z.z.  

     c) pre pozemky uvedené v ods. 4 písm. d) a e) je základom dane hodnota pozemku bez porastov 

         určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
  a hodnoty pozemku zistenej na 1 m

2
 podľa  

         platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 1). 

         V prípade, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane 

         použije hodnotu pozemku stanovenú týmto všeobecne záväzným nariadením. 

      d) pre druh pozemku uvedený v ods. 4 písm. g) základom dane z pozemkov je hodnota pozemku 

          určená vynásobením výmery pozemku v m
2
 a hodnoty pozemku v eur za 1 m

2
 určenej  

          týmto VZN. 

 

Poznámka k odkazu č. 1) znie: 

„1) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku.“  
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(4) Obec Horné Otrokovce v zmysle § 7 zákona NR SR č.582/2004 Z. z. miestnych daniach.....   

      stanovuje nasledovné hodnoty pozemkov v členení § 6 odst. 1 :  

  

            a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                         0, 3996 EUR / m²  

 

            b) trvalé trávne porasty – v obci nie je žiadna bonita za TTP 

 

            c) záhrady                                                                                                 1,32 EUR / m²  

 

            d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy v k.ú. Horné Otrokovce      0,1192 EUR / m²  

 

            e) rybníky s chovom rýb a ost. hosp. využívané vodné plochy  

 

            f) zastavané plochy a nádvoria                                                                 1,32  EUR / m²  

 

            g) stavebné pozemky                                                                                13,27 EUR / m²  

 

            h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                      1,32 EUR / m²  

 

 

 

(5)  Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov je nasledovná :  

 

            a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                  0,45 % zo základu dane,  

 

            b) trvalé trávne porasty   

 

            c) záhrady                                                                                          0,58 % zo základu dane,  

 

            d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                           0,55 % zo základu dane,  

 

            e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske  

               využívané vodné plochy                                                                 0,40 % zo základu dane, 

    

             f) zastavané plochy a nádvoria                                                          0,58 % zo základu dane,  

  

             g) stavebné pozemky                                                                         0,58 % zo základu dane, 

  

             h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                0,58 % zo základu dane  

 

 

 

(6) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 3 ods. 3 a 4 a ročnej sadzby dane  

     z pozemkov podľa § 3 ods. 5. 
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§ 4 

Daň zo stavieb 

 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach. 

  

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Horné Otrokovce, v členení § 10 ods. 1  

      písm. „ a – g“ zákona o miestnych daniach, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží   

      spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba  

      prestala užívať.  

 

(3) 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 .  

 

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná :  

 

      a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

          pre hlavnú stavbu -                                                                                               0,06 EUR / m² 

  

      b) stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby na vodné hospodárstvo  

          stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane  

          stavieb na vlastnú administratívu -                                                                       0,12  EUR / m² 

 

      c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  

          rekreáciu -                                                                                                             0,22  EUR / m² 

  

      d) samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely  

          postavené mimo bytových domov -                                                                     0,22 EUR / m²   

 

      e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané  

          na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu -   0,42 EUR / m²   

  

       f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

          administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou          0,87 EUR / m² 

   

       g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)                                                           0,35 EUR / m² 

 

(5) Ročné sadzby dane podľa ods. 4 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o príplatok za podlažie   

      vo  výške: 0, 04 EUR / m²  za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného 

      podlažia.  

 

(6) Ročné sadzby dane podľa odseku 4  sa nezvyšujú o príplatok za podzemné podlažia.  

 

(7) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 4 a príplatok za 

      podlažie podľa ods. 5, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti  

      stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby. 
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(8) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 ods. 3 a ročnej sadzby dane zo 

      stavieb podľa § 4 ods. 4. 

      Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 ods. 3  

      a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 4 ods. 4 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží  

      a príplatku za podlažie podľa § 4 ods. 5. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb  

      v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie. 

      Ak stavby slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 4 ods. 4   

      a príplatok za podlažie podľa § 4 ods. 5, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. 

      Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane 

      a sadzby dane na  príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží  

      a príplatku za podlažie  podľa § 4 ods. 5. 

 

§ 5 

Daň z bytov 

 

(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.  

 

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Horné Otrokovce, v ktorom aspoň jeden 

      byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú   

      byty a nebytové priestory.  

 

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.  

 

(4) Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového    

      priestoru:  

          a) za byt a nebytový priestor  -                0,06 EUR / m².   

 

(5) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane  podľa § 5 ods. 3 a ročnej sadzby dane z bytov  

      podľa § 5 ods. 4. 

 

§ 6 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

(1) Podľa miestnych podmienok v obci Horné Otrokovce sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto 

      pozemky:  

 

         a) pozemky vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane 

         b) pozemky slúžiace na vzdelávanie, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve 

             cirkvi a náboženských spoločností registrovaných štátom 

         c) pozemky miestneho cintorína 

         d) časti pozemkov, na ktorých sú stožiare rozvodu elektrickej energie a stĺpy  

             telekomunikačného vedenia 

         e) močiare, rašeliniská, remízky, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov 

             I. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a 

             zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa 

         f) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 
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         g) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich 

             umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.  

             stupňa, rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením. 

 

(2) Podľa miestnych podmienok v obci Horné Otrokovce sa od dane zo stavieb a dane z bytov  

      oslobodzujú:  

 

         a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane 

         b) stavby alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie (škola), na vykonávanie náboženských  

             obradov, vo vlastníctve cirkvi (kostol, fara a kaplnka) a náboženských spoločností  

             registrovaných štátom. 

         

 

(3) 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.  

      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.  

 

(4) 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.  

 

(5) 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, 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 nepovažujú zmeny týkajúce sa sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty  

      pozemkov alebo oslobodenie dane.  

      Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je 

      povinný podať  priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

      Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v  bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých   

      osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona o miestnych daniach), 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, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve 

      manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. 

  

(6) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si  

      sám vypočítať.  
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(7) 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 fyz. osobu podnikateľa 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.  

 

(8) Daň z nehnuteľností  vyrubuje  správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného  

       zdaňovacieho obdobia platobným výmerom.  

       Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich   

       dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade   

       bezpodielového  vlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.  

 

(9) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  

      platobného výmeru.  

 

 

(10) Vyrubenú daň, ktorá je vyššia ako 332 eur môže daňovník zaplatiť v troch splátkach a to: 

- do 31.mája vo výške 20 % 

- do 30. septembra vo výške 30 % 

- do 30. novembra vo výške 50 %       

                

 

§ 7 

Daň za psa 

 

(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.  

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  

          a) vlastníkom psa alebo  

          b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

 

(4) Základom dane je počet psov.  

 

(5)  Sadzba dane je 5 eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí 

       za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  

      v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 7 ods. 1, t.j. prvým dňom mesiaca, nasledujúceho  

      po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov veku a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho  

      po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.  
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(7) 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.  

      Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi  

      dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti správca dane vráti pomernú časť  

      dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

      Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka  

      (resp. držiteľa) psa a to menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek a 

      dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa..  

 

(8) Daň za psa Obec Horné Otrokovce  vyrubí 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.  

 

(9) Daň je splatná:  

            a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,  

            b) poštovým peňažným poukazom, alebo bankovým prevodom na účet správcu dane. 

 

(10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť  

        oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 6,  

        správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré  

        bola zaplatená. 

        Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej  

        povinnosti neoznámi. 

 

(11) Na potvrdenie skutočnosti, že za psa nie je povinnosť platenia dane v zmysle § 7 ods. 2 je   

       držiteľ, resp. majiteľ psa povinný predložiť príslušné potvrdenie. 

 

§ 8 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.  

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky  

      vo vlastníctve obce Horné Otrokovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:  

              a) všetky (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po  

                     krajnicu, 

              b) chodník, na celom území obce Horné Otrokovce 

              c) parkovisko pri cintoríne                    

              d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce Horné Otrokovce  

              e) trhovisko  

              f) všetky plochy vo vlastníctve obce, na ktorých sa vykonáva údržba verejnej zelene.  

 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie  

              -  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  
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              -  umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia 

                 lunaparku a iných atrakcií,  

              -  umiestnenie skládky, 

              -  trvalé parkovanie vozidla 

 

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

 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného  

      priestranstva v m2.  

 

(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2  osobitne užívaného  

      verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:  

 

            a)  1,70 eur/ m2  za miesto umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a  

                 predajného zariadenia  

            b)  0,13 eur/ m2 za každý aj začatý m
2
 a za každý aj začatý deň pri umiestnení stavebného 

                 zariadenia a skládky 

            c)  33,20 eur / rok  za dlhodobé parkovanie.     

                       

(7)  5,00 eur / kus / deň  za umiestnenie hodových atrakcií, kolotočov a cirkusu.  

  

(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká       

      dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

      Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného  

      priestranstva Obecnému úradu v Horných Otrokovciach - a to pred začatím osobitného užívania 

      verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného  

      priestranstva.  

      Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na 

      výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v  

      Horných Otrokovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a  

      verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.  

      Nesplnenie týchto povinností sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva. 

 

(9) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom po splnení oznamovacej povinnosti daňovníkom. 

      Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

      Daňovník uhradí miestnu daň jednorázovo pri užívaní verejného priestranstva v období kratšom  

      ako 14 dní. 

      Pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva je daň splatná polročne, t.j. za obdobie 1.polroka  

      do 30.05. a za obdobie 2. polroka do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

      Daň je splatná prevodom na účet správcu dane, poštovým  peňažným poukazom alebo v hotovosti  

      do pokladne správcu dane. 

      Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo 

      dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť za zostávajúce dni, za ktoré bola 

      daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik  

      daňovej povinnosti neoznámi. 
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§ 9 

Daň za predajné automaty 

 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 

     /ďalej len predajné automaty/ a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom  

     dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 

 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 

(3) Základom dane je počet predajných automatov.  

 

(4) Sadzba dane je 40 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 

      skončenia ich prevádzkovania.  

 

(6) Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane obci Horné  

      Otrokovce do 30  dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

      Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne   

      alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Horných Otrokovciach. Písomné oznámenie pri  

      vzniku daňovej povinnosti obsahuje – u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, adresu trvalého  

      pobytu, u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, sídlo alebo miesto  

      podnikania, druh predajného automatu, výrobné číslo, ponúkaný sortiment, počet druhov tovaru,  

      umiestnenie automatu a dátum začiatku prevádzky.       

                                                                                                

(7) Obec Horné Otrokovce vyrubí daň platobným výmerom.  

      Vyrubená daň je splatná do 15 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

 

(8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

      31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

(9) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník 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 zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 

      zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

(10) Daň vyberá Obec Horné Otrokovce nasledovne: 

           a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Horných Otrokovciach, 

           b) poštovou peňažnou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet  správcu dane. 

 

(11) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením údajov:      

       predajného automatu osobitne:  

             a) názov firmy alebo prevádzkovateľa, adresa sídla firmy 

             b) výrobné číslo predajného automatu 

             c) dátum začatia prevádzky predajného automatu 

             d) umiestnenie predajného automatu. 
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§ 10 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

(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.  

  

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje  

      prevádzkuje.  

 

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  

 

(5) Sadzba dane je 40 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

 

(6) Od dane sú oslobodené: 

      a) zábavné hracie prístroje určené pre zábavu detí predškolského veku umiestnené  

          v obchodných prevádzkach, v športových alebo kultúrnych zariadeniach (napr. 

          hojdacie zariadenia) 

      b) počítače v zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu. 

 

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a  

      zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.  

 

(8) Daňovník je povinný  písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od  

      vzniku daňovej povinnosti. 

      Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne   

      alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Horných Otrokovciach. Písomné oznámenie pri  

      vzniku daňovej povinnosti obsahuje – u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, adresu trvalého  

      pobytu, u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, sídlo alebo miesto  

      podnikania, druh nevýherného pracieho prístroja, jeho výrobné číslo, osvedčenie skúšobne,  

      umiestnenie prístroja a dátum začiatku prevádzky.                                                                                                      

 

 

(9) Obec Horné Otrokovce vyrubí daň platobným výmerom.  

     Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

 

(10) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

        31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  
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(11) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník 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 zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 

        zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

(12) Daňovník uhradí daň:                        

           a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Horné Otrokovce,  

           b) poštovou peňažnou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet správcu dane. 

 

Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého 

nevýherného hracieho prístroja osobitne.  

 

 

§ 11 

Daň za jadrové zariadenie 

 

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia  

      v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj po časť  

      kalendárneho roka.  

 

(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenie do prevádzky a  

      povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie, udeleného podľa  

      ustanovené zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie v platnom znení.  

 

(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Horné Otrokovce v m² , ktoré sa nachádza  

      v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej 

      republiky. Výmera katastrálneho územia obce Horné Otrokovce  je 9 058 674 m ². 

      Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely 

      tejto dane neprihliada.  

 

(4) Zastavané územie obce Horné Otrokovce sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým  

      zariadením Jadrovej elektrárne V-1 a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej  

      elektrárne V-2 vo vzdialenosti od zdroja ohrozenia v Jaslovských Bohuniciach. Tým je obec   

      Horné Otrokovce  miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.  

      Obec je zaradená v pásme 2., t.j.  nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru oblasti ohrozenia.  

 

(5) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je pre 2. pásmo určená 

      0,0013 eur /m² .  

 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom  

      trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.  

 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo 

     dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej  

     povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne  

     alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Horných Otrokovciach. Písomné oznámenie pri  
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     vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov  

     prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku  

     jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia  

     ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej  

     prevádzky , oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý  

     reaktor a jadrové zariadenie samostatne. 

  

(8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane Obec Horné Otrokovce platobným výmerom  

     do 31. januára zdaňovacieho  obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.  

     Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. (3) a sadzby dane podľa  

     ods. (5) tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 

     niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. 

     Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa vypočíta ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých 

     daňovníkov. Ak za príslušné zdaňovacie obdobie bude iba jeden daňovník, vyrubí správca dane 

     tomuto daňovníkovi daň za jadrové zariadenie prislúchajúcu za túto oblasť ohrozenia. 

 

(9) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti   

      platobného výmeru.  

 

III. časť 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 12 

 

 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí 

      za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

      obce Horné Otrokovce.  

 

(2) Poplatníkom je:      

                

         a) fyzická osoba, ktorá má v obci  Horné Otrokovce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,   

             alebo ktorá je na území obce Horné Otrokovce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový  

             priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,  

             vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v  

             zastavanom území obce okrem lesného pozemku a 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.  

 

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci  súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok  

      platí iba z dôvodu trvalého pobytu.  Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia  

      v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva  

      nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo  

      prechodného pobytu .  
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(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 

      vzťahu s poplatníkom uvedenom v ods. 2, ak na jeho základe: 

 

      a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, 

      b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

      c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 

          obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj  

          poplatník, 

      d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka 

          práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti  

          produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

  

     a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 

        ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený  

        spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí;  

 

     b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len   

       „platiteľ“).  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo  

       poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

 

(6) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za  

      ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je  

      spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca,  

      prípadne opatrovník. Všetky skutočnosti, ako aj zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti  

      poplatníka povinná oznámiť obci.  

 

(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto  

      ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik  

      poplatkovej povinnosti.  

 

(8) Systém zberu pre fyzické osoby – občanov, pre právnické osoby a fyzické osoby -   

      podnikateľov je uhrádzaný formou paušálneho poplatku. 

 

(9) Sadzba poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad je pre:  

 

a) fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt :  

sadzba poplatku - 0,0329 € / na osobu a kalendárny deň   

t.j. 12,- EUR na osobu a rok 

 

Domácnosť má nárok na: 

1 smetnú nádobu – do 5 členov v domácnosti 

2 smetné nádoby – nad 5 členov v domácnosti a domácnosť s dvomi a viac rodinami 

 

 Za každú  ďalšiu smetnú nádobu je  poplatok 15,00 EUR za smetnú nádobu a rok. 
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b) právnickú osobu, podnikateľa - s povinnosťou umiestnenia smetných nádob:                                                                                           

- sadzba poplatku: 0,1095 € /smetnú nádobu a kalendárny deň              

t.j.39,96  €/rok za jednu smetnú nádobu. 

 

c) pre poplatníkov, ktorí sú vlastníkmi, spoluvlastníkmi alebo oprávnenými užívateľmi nehnuteľnosti 

v obci, nemajú trvalý pobyt v obci a uvedenú nehnuteľnosť užívajú za účelom individuálnej 

rekreácie a tvoria odpad na území obce sa určuje: 

-  sadzba poplatku: 0,0329 € / na osobu a kalendárny deň. 

Poplatok bude vyrubený len 1 osobe z listu vlastníctva vo výške 12,00 €/ na osobu a rok.               

                                 

 

(10)  Paušálny poplatok sa určí na kalendárny rok ako súčin sadzby stanovenej v ods. 9 písm. a), b)  

        a c) a počtu kalendárnych dní príslušného kalendárneho roka, resp. počtu kalendárnych dní,  

        počas  ktorých má poplatník v obci Horné Otrokovce trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas  

        ktorých užíva nehnuteľnosť.  

         

 

(11) Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik  

        a zánik poplatkovej povinnosti, pre oslobodenie od poplatku a pre poskytnutie úľavy do 1  

        mesiaca od vzniku týchto skutočností.  

 

        Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku: 

 

            a)  meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu   

                (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo  

                písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,  

                identifikačné číslo (IČO),  

            b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne poplatník uhrádza poplatok.                                              

 

 (12) Obec Horné Otrokovce vyrubí poplatok platobným výmerom. 

 

        Ak správca poplatku zistí sám, alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú  

        vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím. 

        V prípade narodenia dieťaťa alebo prisťahovaného poplatníka do obce Horné Otrokovce sa  

        poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby  

        poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa nahlásenia trvalého pobytu narodeného dieťaťa alebo 

        prisťahovaného občana v obci Horné Otrokovce do konca kalendárneho roka.  

        V prípade úmrtia alebo odsťahovania poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu  

        výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa úmrtia  

        alebo odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v obci Horné Otrokovce do konca  

        kalendárneho roka. 
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        V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti na základe ohlásenia tejto skutočnosti správcovi  

        poplatku a súčasného požiadania o odvoz smetnej nádoby, správca poplatku poplatok zníži  

        o čiastku zodpovedajúcu súčinu sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa  

        odovzdania smetnej nádoby obci Horné Otrokovce do konca kalendárneho roka.  

 

(13) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 

       Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet správcu poplatku, poštovým peňažným 

       poukazom  alebo v hotovosti do pokladne správcu poplatku.  

 

(14) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec Horné Otrokovce poplatok  

       vráti na základe písomnej žiadosti poplatníka. V prípade úmrtia a odsťahovania sa poplatníka  

       z obce Horné Otrokovce, resp. ak správca poplatku zistí sám skutočnosť vzniku preplatku, tento  

       bude vrátený do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. 

       V prípade, ak poplatník o vrátenie poplatku nepožiada, môže správca  poplatku započítať  

       preplatok za platbu nasledujúceho poplatkového obdobia. 

       Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá. V odôvodnených prípadoch  

       môže Obec Horné Otrokovce vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá. 

 

(15) Obec Horné Otrokovce poskytne nasledovné zľavy miestneho poplatku za komunálne odpady  

        a drobné stavebné odpady: 

 

a) 100 % - za obdobie: 

                 počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí, v mieste prechodného  

                 pobytu (vojaci z povolania, kňazi, rehoľné sestry ......), v sociálnych zariadeniach (domovy  

                 dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod.), poplatník vo výkone  trestu    

                 alebo poplatník prihlásený k trvalému pobytu, ktorého skutočný pobyt nie je známy 

                 pričom za dlhodobý  pobyt sa  považuje obdobie viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,  

        

                 štúdia študentov na vojenských stredných a vysokých školách, študentov študujúcich 

                 v zahraničí, na teologických fakultách vysokých škôl, ktorí sú dlhodobo ubytovaní v 

                 zariadeniach na to určených a v mieste trvalého pobytu sa nezdržiavajú viac ako 90 

                 po sebe nasledujúcich dní (kasárne, kláštory, ubytovacie zariadenia, ktoré uhrádzajú 

                 poplatok príslušnému mestu, obci ...) 

 

                 počas ktorého sa poplatník zdržuje v mieste prechodného pobytu a v mieste trvalého 

                 pobytu nehnuteľnosť neužíva, pričom oslobodenie bude poskytnuté pri zdržiavaní sa 

                 v mieste prechodného pobytu najmenej 90 po sebe nasledujúcich dní. 

          

 

Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto 

právnu skutočnosť, pričom pri prechodnom pobyte je dokladom potvrdenie o úhrade miestneho 

poplatku vystaveného obcou, v ktorej bol tento poplatok za predmetné obdobie uhradený. Tento 

preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením. Poplatník vo výkone trestu 

predloží  rozhodnutie o výkone trestu,  poplatník prihlásený k trvalému pobytu, ktorého skutočný 

pobyt nie je známy - písomné vyjadrenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese, poplatník  

v sociálnych zariadeniach – potvrdenie o umiestnení. 
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b) 50 % : 

                 pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste 

                 pracoviska. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť potvrdenie od  

                 zamestnávateľa, že poplatník pracuje a zdržiava sa v týždenných cykloch mimo 

                 miesta trvalého pobytu, alebo doklad o prechodnom pobyte v mieste pracoviska. 

 

                 študenti študujúci na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia). Podmienkou 

                 poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a dokladu 

                 o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenia o prechodnom pobyte. 

 

                 občania, ktorí uhradili poplatok za KO a DSO v inej obci, v ktorej sa nachádza 

                 nehnuteľnosť v ich vlastníctve. 

      

Nárok na uvedenú zľavu vzniká po preukázaní úhrady poplatku dokladom vystaveným príslušným 

obecným úradom. 

 

(16) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne,  

                bez  zamestnávania ďalších pracovníkov, v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia  

                ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti  

                pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu. 

 

        Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú  

               zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia za komunálne odpady 

               a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje  

               prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza obci poplatok za komunálne odpady,  

               poplatok správca poplatku nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej zmluvy  

               správcovi poplatku a uvedenie platcu s jeho identifikačnými údajmi, ktorému je vyrubený 

               miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

         Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí, maximálne však piati, jednu smetnú  

                nádobu. Podmienkou je predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré nádobu  

                užívajú, osoba poplatníka, ktorej bude zasielaný platobný výmer, spôsob úhrady poplatku  

                a umiestnenie nádoby. Pokiaľ správca poplatku zistí skutočnosť, na základe preverenia  

                pracovníkom obecného úradu, že nádoba je nepostačujúca a v okolí smetnej nádoby sa  

                zhromažďuje odpad, musia účastníci dohody požiadať o dodanie smetnej nádoby pre  

                každého účastníka dohody.  

                Dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby môžu uzavrieť medzi sebou len tí poplatníci,  

                ktorí majú minimálne množstvo produkovaného odpadu. Dohoda sa nevzťahuje na  

                prevádzky, za ktoré sa považujú pohostinstvá, maloobchody, veľkoobchody, výrobné  

                prevádzky a prevádzky, ktoré zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Správca  

                poplatku posúdi predmetnú dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby, prihliadne na  

                všetky skutočnosti v súvislosti s produkovaným odpadom  a rozhodne o povolení spoločnej  

                smetnej nádoby a jej pridelení účastníkom dohody, resp. dohodu môže zamietnuť. 

 

(17) Obec Horné Otrokovce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých  

        prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť. O znížení poplatku na základe žiadosti poplatníka  

        rozhoduje starosta obce. O odpustení poplatku na základe žiadosti poplatníka rozhoduje starosta  

        obce po predchádzajúcom prerokovaní s obecným zastupiteľstvom. 
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IV. časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 13 

Spoločné ustanovenia 

 

(1)  Miestne dane podľa § 1 ods. 2 písm. a,b,c,d,e, f  a miestny poplatok podľa § 1 ods. 3 možno  

       zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho  

       kalendárneho roka. 

 

(2)  Výnos z daní  podľa § 1 ods. 2 a ods. 3, vrátane výnosov z pokút a sankčného úroku vzťahujúcich  

       sa k týmto daniam a poplatku, je príjmom rozpočtu obce Horné Otrokovce. 

 

(3)  Základ dane podľa § 3 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daň a poplatok sa zaokrúhľujú na  

       eurocenty nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane  

       po zaokrúhlení.  

 

(4)  Ostatné náležitosti spojené s daňovým konaním vo veci miestnych daní a miestneho poplatku za 

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú upravené v zákone NR SR č. 582/2004 Z.z.  

       v znení neskorších predpisov. 

 

(5)  V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podľa zákona SNR  

       č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

 

§ 14 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  

      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rušia Všeobecne záväzné nariadenia obce  

      Horné Otrokovce č. 18/2008 v znení dodatku č.1,  č. 21/2009, č. 22/2009 a č. 23/2009.  

 

(2) Obecné zastupiteľstvo v Horných Otrokovciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce 

      Horné Otrokovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    

      stavebné odpady  uznieslo dňa 13.12.2011  uznesením č. 57/13/2011. 

 

(3)  Toto VZN  obce Horné Otrokovce o miestnych daniach a miestnom poplatku 

       za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2012.                    
 

Horné Otrokovce, dňa 13.12.2011    

 

 

                                                                                        Mgr. Eva Kukučková 

                                                                                               starostka obce 
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