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Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona 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 a poplatku“) sa uznieslo pre územie obce HRABKOV na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Hrabkov
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka
a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Obec Hrabkov (ďalej len „obec“) zavádza a ukladá od 1. januára 2017 na svojom území tieto
miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje
2) Obec ukladá od 1. januára 2017 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
1) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e) zákona o miestnych
daniach a poplatku je kalendárny rok.
2) Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a d) tohto
nariadenia
- za užívanie verejného priestranstva a predajné automaty je zdaňovacím obdobím
a) doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo
a prevádzkujú predajné automaty.

DRUHÁ ČASŤ
§4
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
DAŇ Z POZEMKOV
§5
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemkov určená v prílohe č. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.
z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera
pozemkov v m2, t.j.:
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady – 0,1115 €/m2
b) Trvalé trávnaté porasty – 0,0175 €/m2
c) Záhrady – 1,32 €/m2
d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy v cene znaleckého posudku, v prípade, že daňovník nepredloží znalecký
posudok – 0,08166 €/m2
e) Zastavané plochy a nádvoria – 1,32 €/m2
f) Stavebné pozemky – 13,27 €/m2
g) Ostatné plochy – 1,32 €/m2
§6
Sadzba dane
1) Správa dane určuje pre pozemky na území obce Hrabkov ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,20 %,
b) záhrady 0,60 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 2,00 %,
f) stavebné pozemky 0,60 %.
DAŇ ZO STAVIEB
§7
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Hrabkov ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,05 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,05 € 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 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,20 € za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,50 € za priemyselné stavby a stavby, slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f) 0,50 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
g) 0,50 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
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2) Obec pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia:
h) 0,04 €
DAŇ Z BYTOV
§8
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Hrabkov je 0,04 € za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na
vykonávanie náboženských obradov,
d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve
štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na
vedeckovýskumné účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied
slúžiace na vedeckovýskumné účely,
f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace na
stredné vzdelávanie11c) a na vyššie odborné vzdelávanie11c) a slúžiace strediskám
praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych
krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich
ústavnú zdravotnú starostlivosť.11d)
h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
2) Obec poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
50% úľava zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov:
 starších ako 70 rokov,
 držiteľov preukazov s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
3) Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obec o oslobodenie
alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia od dane alebo zníženia dane
a každú zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
4) Pri vzniku rozhodujúcej skutočnosti daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia dane
doloží:
b) občan starší ako 70 rokov; rodný list a list vlastníctva
c) občan s ťažkým zdravotným postihnutím; preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
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§ 10
Platenie dane
1) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň z nehnuteľnosti týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce
b) bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí.
DAŇ ZA PSA
§ 11
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,
d) pes, ktorého držiteľom je osoba s preukazom ťažkým zdravotným postihnutím a osoba
samostatne žijúca.
§ 12
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 13
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 14
Sadzba dane
Sadzbu dane je 10,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
§ 16
Spôsob vyberania dane
1) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí.
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DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 17
Sadzba dane
1) Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
b) 100,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje,
c) 80,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 150,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§ 18
Spôsob vyberania dane
1) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí.
§ 19
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu
obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
f) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
g) miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.
2) K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady
výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 20
Sadzba dane
1) Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 50,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 50,00 € za jeden mechanický prístroj – biliard, stolný futbal, stolný hokej, šípky
a kalendárny
rok,
c) 50,00 € za jeden elektronický prístroj - šípky a kalendárny rok,
d) 50,00 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až c) a kalendárny
rok.
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§ 21
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí.
§ 22
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému
úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.
K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu,
ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
§ 23
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31.januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1.januáru
zdaňovacieho obdobia.
2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku
ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo
zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30
dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný
uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
5) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
nepresiahne sumu 50,00 €, je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia,
- ak je vyššia je splatná v dvoch splátkach:
1.splátka - do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
2.splátka - do 30.9.
6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.4, správca dane daňovému subjektu vráti na
základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
nepodá čiastkové priznanie.
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DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 24
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1) Verejnými priestranstvami v obci sú:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej dĺžke a v šírke
od
krajnice po krajnicu
b) vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce
c) ostatné prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci
HRABKOV sú:
a) parkovisko pri ZŠ s MŠ HRABKOV
3) Predmetom dane je užívanie verejného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
5) Daňovníkom je fyzická osoba a lebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m²/0,33 €.
7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí
užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v HRABKOVE 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 HRABKOVE skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
8) Žiadateľ je povinný písomne požiadať obecný úrad o osobitné užívanie verejného priestranstva
pred začatím jeho užívania. Po schválení užívania, je žiadateľ /daňovník/ povinný splniť si
oznamovaciu povinnosť za užívanie verejného priestranstva do 15 dní.
§ 25
Sadzba dane
1) Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a prezentácie tovarov 0,331 € za
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,099 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 8,298 € na deň,
d) za umiestnenie stavebného materiálu a pevného paliva 0,099 € za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň, najviac pod dobu 1 mesiaca, po tomto termíne sa poplatok zvyšuje na 0,331 €,
e) za užívanie verejného priestranstva pred pohostinstvami /terasy/ 0,033 € za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
f) ostatné hnuteľné veci zaberajúce verejné priestranstvo viac ako tri mesiace (motorové vozidla,
vlečky ....) 0,099 €/m2 a každý aj začatý deň.
§ 26
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
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b) bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí.
POPLATOK
§ 27
Platenie poplatku
1) Poplatok za komunálne odpady okrem a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným
z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť obci.
§ 28
Sadzba poplatku
1) Obec určuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad na obdobie 1 kalendárneho roka
0,0329 € za osobu a kalendárny deň. (12,00 € osoba/rok).
a) Fyzická osoba s trvalým a prechodným pobytom v obci Hrabkov, študujúca mimo obce
s výnimkou denne dochádzajúcich, občania pracujúci na týždenné alebo viacdenné turnusy:
6,00 € (osoba/rok)
b) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu
rekreáciu:
12,00 € (osoba/rok)
c) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré sú podnikateľmi mimo ubytovacích
služieb s prevádzkou na území obce:
30,00 € / rok
d) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré sú podnikateľmi v oblasti poskytovania
občerstvenia a reštauračných služieb:
40,00 € / rok
e) Základná škola v obci:
34,00 € /rok
f) Materská škôlka v obci:
17,00 € / rok
g) Školská jedáleň v obci:
17,00 € / rok

- pri 1100 l zbernej nádobe a dvojtýždňovej frekvencii odvozu 260,00 € / rok
2) Obec určuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín na sumu:
0,02 € / kg
§ 29
Drobný stavebný odpad
1) Drobný stavebný odpad je definovaný v § 80 odst. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2) Miesto, kde sa drobný stavebný odpad odovzdá určí obec.
§ 30
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie
výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.
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Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a)
-

pre fyzickú osobu – občana
dňom vzniku trvalého pobytu v obci
dňom vzniku prechodného pobytu v obci
dňom vzniku práva užívať byt
dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba
oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného
obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku tak aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku.
Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe všeobecne záväzného nariadenia
podľa osobitného predpisu.
1) Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvateľov obce,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti.
2) V prípade, ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vyrubovanie
poplatku, postupuje obec podľa zákona SNR č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 31
Splatnosť poplatku
Poplatok za zmesový komunálny odpad vyrubí obec rozhodnutím.
1) Vyrubený poplatok je splatný:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí,
b) v dvoch splátkach a to 50 % poplatku do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia a 50 % poplatku do 30.9.
2) Ak poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 20 € je splatný naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako
je uvedený v predchádzajúcej vete.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom mieste
určeným obcou správcovi dane, t. j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi
následne vydá aj príjmový pokladničný doklad.
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Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na
miesto obcou určené pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného
stavebného odpadu.
§ 32
Doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi
podľa § 82 zákona o miestnych daniach a poplatku, na základe predložených podkladov:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry , že poplatník vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovnú zmluvu alebo čestné prehlásenie s overeným podpisom daňovníka;
b) potvrdenie z dôvodu choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, v liečebnom ústave – potvrdenie
obvodného lekára alebo čestné prehlásenie s overeným podpisom daňovníka.
§ 33
Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku
1) Ak poplatník požiada a preukáže sa príslušnými dokladmi obec zníži alebo odpustí poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obec odpustí od platenia miestneho poplatku a to:
- dlhodobé pobyty v zahraničí s trvalým pobytom v obci
Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu
preukazuje obci poplatník – žiadateľ o odpustenie poplatku najmä predložením nasledovných
dokladov:
- doklad preukazujúci oprávnený nárok na oslobodenie (čestné prehlásenie)
Zníženie poplatku o 50 % môžu požiadať:
- študenti vysokých škôl, stredných škôl, ktorí sú ubytovaní v školských internátoch
a dochádzajúci do miesta trvalého bydliska raz týždenne
- občania pracujúci na turnusy.
Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého alebo prechodného pobytu je : potvrdenie
o návšteve školy, (písomným dokladom z ubytovacieho zariadenia), kópia pracovnej zmluvy.
Doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať každý kalendárny prípadne školský rok.
O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a doložením
dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote do 31.01. príslušného roka.
Darcovia krvi si môžu uplatniť zníženie poplatku na základe predloženia dokladu získania Jánskeho
plakety v príslušnom roku.
- zníženie poplatku 100% držiteľom zlatej Jánskeho plakety,
- zníženie poplatku 50% držiteľom striebornej Jánskeho plakety,
- zníženie poplatku 25% držiteľom bronzovej Jánskeho plakety.
V prípade, že si držiteľ Jánskeho plakety neuplatní nárok na zníženie poplatku v danom roku, môže si
ho uplatniť v nasledujúcom roku po predložení dokladu o získaní Jánskeho plakety v prechádzajúcom
roku.
2) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch, keď
poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
poplatok znížiť alebo odpustiť po predložení hodnoverného dokladu.
3) Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku, podaním žiadosti
s doložením príslušných dokladov v termíne do 31.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, nárok na
zníženie alebo odpustenie poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaniká.
§ 34
Sankcie
Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku platobným
výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.
§ 35
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Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Daňovník dane uvedený v § 5, § 9, § 13, § 23, § 31, § 45, § 53 a platiteľ poplatku uvedený v § 77
ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku, je povinný splniť daňovú povinnosť.
2) Pri nedodržiavaní ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa bude postupovať podľa
platných predpisov.
3) Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov ruší všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 zo dňa
11.12.2015.
4) Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľností č. 5/2016 uznieslo dňa 09.12.2016 uznesením č. 83/2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

V Hrabkove, dňa 09.12.2016
Jaroslav Hovančák
starosta obce
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