Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2012
ktorým sa určujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná dňa 12.12.2012 podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 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“) prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia a uznieslo sa na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Základné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ukladá miestne dane
vyrubované na území Obce Úhorná, ich sadzby, sadzbu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), určuje spôsob vyrubenia a platenia poplatku
a stanovuje podmienky pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
(2) Toto nariadenie vychádza z ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších
predpisov ( ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
§2
Miestne dane
Obce Úhorná ukladá tieto miestne dane a miestny poplatok:
(1) Daň z nehnuteľností, a to:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb.
(2) Daň za psa.
(3) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“).
PRVÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
§3
Hodnota pozemkov
Hodnota lesných pozemkov v katastrálnom území Úhorná, na ktorých sú hospodárske
lesy, je 0,07 EUR za 1 m2.
§ 3a
Sadzby dane z pozemkov
(1) Sadzba dane z trvalých trávnych porastov je 0,80 % zo základu dane
(2) Sadzba dane z lesných pozemkov je 0,50 % zo základu dane.
(3) Sadzba dane zo stavebných pozemkov je 0,25 % zo základu dane.
(4) Sadzba dane zo záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch s výnimkou
stavebných pozemkov je 0,80 % zo základu dane.
§4

2
Sadzba dane zo stavieb
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
(1) 0,035 EUR za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby,
(2) 0,035 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na
administratívu za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
(3) 0,035 EUR Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
(4) 0,15 EUR za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
(5) 0,17 EUR za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
(6) 0,035 EUR za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu ( pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto
sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely) za každý aj začatý m 2
zastavanej plochy,
(7) 0,035 EUR za ostatné stavby za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 3,32 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Ak vznikne povinnosť platiť
daň v priebehu kalendárneho roka, táto sa vyrubí ako pomerná časť dane na zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
§6
Odpustenie dane za psa
Daň za psa neplatí:
(1) nevidomá osoba, ktorá používa psa na sprevádzanie alebo ochranu,
(2) dôchodca s príjmami na hranici životného minima, alebo ktorý má viac ako 60 rokov
veku a žije samostatne,
(3) bezvládna osoba a držiteľ preukazu ŤP, ZŤP/S a ZŤP.
TRETIA ČASŤ
Poplatok
§7
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
§8
Sadzba poplatku
(1) Poplatník - fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt platí
poplatok 0,035 EUR za kalendárny deň.

3
(2) Poplatník - fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu na iný účel ako na podnikanie, platí poplatok 0,04 EUR za
kalendárny deň.
(3) Poplatník - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, platí poplatok 0,04 EUR za
osobu a kalendárny deň.
(4) Poplatník - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, platí poplatok 0,04 EUR za osobu
a kalendárny deň.
§9
Splatnosť poplatku
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 10
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
(2) Podmienky na vrátenie poplatku sú:
a) poplatník nie je dlžníkom obce,
b) zanikol dôvod na spoplatnenie.
(3) Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti podľa najnižšej sadzby, ak poplatník
správcovi dane preukáže na základe hodnoverných podkladov alebo čestným vyhlásením, že
sa nezdržiava na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období.
(4) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok odpustí rozhodnutím v prípade, že poplatník správcovi dane
preukáže na základe hodnoverných podkladov alebo čestným vyhlásením, že celoročne
nevyužíva pozemnú stavbu, kde je prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu alebo
ktorú je oprávnený užívať alebo ak je dieťaťom do 15 rokov veku alebo ak má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a zároveň je v danej domácnosti tretím alebo každým ďalším
poplatníkom v poradí.
(5) Vzor žiadosti o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku - príloha č. 1.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na všetky okolnosti, ktoré sa týkajú miestnych daní a miestneho poplatku a nie sú
upravené v tomto nariadení, sa vzťahujú ustanovenia zákona o miestnych daniach.
(2) Dane do sumy 2,- EUR sa nevyrubujú.
(3) Poplatník platí dane a poplatok určené týmto nariadením do pokladne Obecného úradu
alebo na účet v banke v sume vyrubenej Obcou Úhorná.
(4) Na základe žiadosti umožní správca dane platenie vyrubenej dane a poplatku
v splátkach určených v rozhodnutí.
(5) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 21.11.2012.
(6) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
Obce Úhorná č. 1/2011.
(7) Toto nariadenie bolo schválené dňa 12.12.2012 uznesením č. 7/2012/3.
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(8) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Roman König
starosta obce
Vyvesené dňa 13.12.2012

