Všeobecne záväzné nariadenie obce Bartošova Lehôtka
číslo 1/2008
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Bartošova Lehôtka podľa §6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

I. č a s ť
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Bartošova Lehôtka.
(2) Obec Bartošova Lehôtka s účinnosťou od 1.1.2009 ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za výherné hracie prístroje.
(3) Obec Bartošova Lehôtka ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §2 ods.2 písm. a),b),c),d),e),f) je
kalendárny rok.

II. č a s ť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne
porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy za 1 m2 . Táto hodnota je :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,1201 eura/m2
b) trvalé trávnaté porasty
0,0189 eura/m2
(2) Základom dane z pozemkov za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, určuje sa hodnota 0,079 eura/m2
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(3) Základom dane z pozemkov za záhradu, zastavané plochy a nádvoria je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemku m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v prílohe č.2 zákona. Táto hodnota je 1,32 eura/m2 .
(4) Základom dane z pozemkov za stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemku v m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona.
Táto hodnota je 13,27 eur/m2 .
(5) Základom dane z pozemkov za 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. Táto hodnota je 1,32 erua/m2 .
(6) Ročné sadzby dane z pozemkov sa stanovujú nasledovne :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,60 %
b) trvalé trávne porasty
0,70 %
c) záhrady
0,37 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
3%
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,50 %
f) zastavané plochy a nádvoria
0,37 %
g) stavebné pozemky
0,25%
h) statné plochy, okrem stavebných pozemkov
0,25 %
(8) Ročná sadzba dane z pozemkov v časti Záhradkárska osada časť I. a časť II. je pre
doleuvedené druhy pozemkov nasledovná :
a) záhrady
0,75%
b) zastavané plochy a nádvoria
0,75%
§3
Daň zo stavieb
(1) Ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa stanovujú
nasledovne :
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,033 eura,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu
0,033 eura,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,232 eura,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
0,132 eura,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu
0,995 eura,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,331 eura,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,099 eura.
(2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie 0,03 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§4
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
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(1) Od dane z pozemkov sú oslobodené :
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie a slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
(2) Od dane zo stavieb sú oslobodené :
a) stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví.

(3) Vyrubená daň z nehnuteľností sa platní nasledovne :
a) daň vyrubená fyzickej osobe do 16,59 eur/rok a právnickej osobe do 165,96 eur/rok je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
b) daň vyrubená fyzickej osobe nad 16,59 eur/rok a právnickej osobe nad 165/96 eur/rok
je splatná v dvoch rovnakých splátkach :
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
II. splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia
(4) Daň vyrubená podľa ods.1 písm. b) môže byť uhradená aj naraz a to do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

§5
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Ročná sadzba dane je 6,63 eur za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci
v ktorom sa pes sta predmetom dane podľa § 22 ods.1 zákona a zaniká prvým dňom mesiaca
nesledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(7) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 5 bodu 5
tohto nariadenia, správca dane vráti 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 zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§6
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré
mesto prenajalo podľa osobitného predpisu.
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(3) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň sa stanovuje nasledovne :
a) umiestnenie cirkusu
0,16 eur
b) ostatné skládky a odpady
0,09 eur
c) za skládky stavebného materiálu, palív
0,03 eur
d) za uloženie zeminy
16,59 eur/rok
e) za trvalé parkovanie motorového vozidla
0,03 eur
f) za umiestnenie unimo bunky
66,38 eur/rok
(4) Daňovník je povinný písomne alebo osobne vopred ohlásiť užívanie verejného
priestranstva a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu. Nesplnenie tejto povinnosti sa
považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva.
(5) V prípade zabratia verejného priestranstva bez povolenia s použije sadzba 0,19 eur/m2 .
§7
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,13 eur na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(6) Platiteľ je povinný najneskôr v deň začatia prevádzkovania činnosti zaregistrovať sa
u správcu dane. Právnická osoba uvedie svoj názov, IČO, sídlo, miesto podnikania
a kontaktné údaje. Fyzická osoba uvedie aj svoje rodné číslo.
(7) Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane zmenu alebo zánik daňovej povinnosti do 30
dní odo dňa keď tieto skutočnosti nastali.
(8) Daň za ubytovanie v stanovenej výške pre správcu dane vyberá a ručí za daň platiteľ.
(9) Platiteľ je povinný viest evidenciu všetkých ubytovaných hostí. Ubytovacia kniha musí
obsahovať údaje o daňovníkovi : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
bydliska, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní.
(10) Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi príjmový pokladničný doklad obsahujúci meno
a priezvisko daňovníka, počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a odchodu ako aj
všetky náležitosti daňového dokladu.
(11) Platiteľ je povinný do 10 dní po skončení každého štvrťroka : - predložiť správcovi dane
na kontrolu knihu ubytovaných a príjmové pokladničné doklady – vypočítať výšku dane za
obdobie predchádzajúceho štvrťroka . Výšku dane oznámi písomne na tlačive vydanom
správcom dane.
§8
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu.
(2) Ročná sadzba dane za predajný automat je 33,19 eur.
(3) Ročná sadzba dane za automat ponúkajúci cigarety a alkohol je 66,38 eur.
(4) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(5) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo
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pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(6) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka
(prevádzkovateľa), počet prevádzkovaných predajných automatov, názov automatu
a ponúkaný sortiment, výrobné číslo každého automatu, osvedčenie, názov a adresa
umiestnenia predajného automatu.
(7) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov :
obchodné meno, sídlo, IČO, názov prevádzky, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky
automatu, výrobné číslo a typ automatu.
(8) 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 za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(9) Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole
evidenciu automatov alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na kontrolu.
§9
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Ročné sadzby za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sú nasledovné :
a) elektronický prístroj na počítačové hry
82,98 eur
b) mechanický prístroj, elektronický prístroj, automat a iné zariadenie na zábavné hry (napr.
na kompaktné športy ako sú šípky, biliard, stolný futbal, bowling, minigolf) 66,38 eur
(2) Od dane je oslobodený elektronický prístroj poskytujúci internetové služby
prevádzkovaný v priestoroch prístupných verejnosti.
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň 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.
(4) Pri registrácii daňovník nahlási písomne identifikačné údaje o nevýhernom hracom
prístroji a to typ, výrobné číslo, miesto a dátum umiestnenia.
(5) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, na ktorom je uvedené: názov a sídlo prevádzkovateľa, IČO, dátum umiestnenia
a dátum začatia prevádzky prístroja, výrobné číslo, typ.
(6) Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole
evidenciu nevýherných hracích prístrojov alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na
kontrolu.

III. č a s ť
Miestny poplatok
§ 10
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Bartošova Lehôtka (ďalej len „obce“).
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je :
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a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce 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, 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) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 2.
(4) Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
(5) Sadzba poplatku je nasledovná :
a) 0,0363 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá
má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
b) 0,0363 eura na kalendárny deň a nehnuteľnosť pre fyzickú osobu, ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce, ak túto nevyužíva na
podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
c) 0,0137 eura na kalendárny deň a nehnuteľnosť pre záhradkárov,
e) 0,0066 eura na deň, ak sa uplatňuje zníženie podľa ods.15
(6) Obec Bartošova Lehôtka stanovuje poplatok za množstvový zber pre právnické
osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
Sadzba poplatku je 2,656 eura za jednu 110 litrovú zbernú nádobu na odvoz
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
(7) Poplatok pre poplatníka uvedeného v ods.2 písm. b) alebo c) sa určí súčin sadzby
poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období, za ktoré vzniká poplatková
povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov 1.
(8) Poplatník je povinný správcovi dane predložiť pre určenie ukazovateľa dennej
produkcie podľa § 79 ods.3 písm. a),b) zákona č.582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov predložiť zoznam osôb. Predložený zoznam musí obsahovať : meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(9) Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 7 je :
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti, ktorú využíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
„b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti,
alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca určeného obdobia.
(10) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene
už ohlásených údajov, ohlásiť obci :
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a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje"), ak je poplatníkom osoba podľa ods.2 písm.b)
alebo c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa ods.6),7),8), spolu s ohlásením predloží
aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie poplatku podľa
ods. 15 písm. a) alebo b) aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie.
(11) Poplatok sa určuje za obdobie kalendárneho roka.
(12) Poplatok za odpad vyrubí obec platobným výmerom a pri množstvovom zbere
faktúrou.
(13) Splatnosť poplatku je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
a to buď jednou splátkou alebo v dvoch splátkach. Prvá do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, druhá do 30 septembra, pokiaľ obec neurčí splatnosť
poplatku v platobnom výmer (rozhodnutí) inak.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok
je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru pokiaľ
obec neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak.
Splatnosť poplatku za množstvový zber je 14 dní od vystavenia faktúry.
(15) Obec poplatok zníži na úroveň minimálnej zákonnej sadzby za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže :
a) že sa v určenom období dlhodobo ( t.j. minimálne 12 mesiacov po sebe nasledujúcich
mesiacov ) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí ( je potrebné doložiť doklad preukazujúci
danú skutočnosť, napr. pracovné povolenie, povolenie k pobytu a pod.),
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby ( danú
skutočnosť je potrebné dokladovať – povolávací rozkaz, potvrdenie vojenskej správy,
útvaru ).
(16) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch poplatok za odpady znížiť a pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 alebo môže
poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie si poplatník uplatňuje žiadosťou
a hodnovernými dokladmi v príslušnom roku.

IV. č a s ť
Záverečné ustanovenia
§ 11
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, platia
príslušné ustanovenia zák. NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ustanovenia zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto VZN obce Bartošova Lehôtka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Bartošovej Lehôtke dňa 12.12.2008.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Bartošova Lehôtka č.2/2005
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
V Bartošovej Lehôtke, dňa 12.12.2008

Ľubomír Bielik
starosta obce
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Potvrdenie o dobe vyvesenia :
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bartošova Lehôtka dňa :
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bartošova Lehôtka dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2009

