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Obecné zastupiteľstvo obce Hažín na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych 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")
v y d á v a p r e ú z e m i e o b c e H a ž í n t ento

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") ustanovuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a miestne poplatky") na území obce Hažín.
2. Obec Hažín ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za nevýherné hracie stroje
c/ daň za psa,
d/ daň za užívanie verejného priestranstva,
3. Obec ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, poplatok za používanie obecného rozhlasu a inzerciu, poplatok za použitie miestností
v majetku obce.
4. Obec Hažín na svojom území ukladá poplatky, ktoré nie sú uvedené v zákone: za používanie
obecného rozhlasu a inzerciu a za použitie priestorov majetku obce Hažín.
5. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za nevýherné
hracie prístroje je kalendárny rok.

II. časť
Miestne dane
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
§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 Hažín v členení podľa §6 ods.1 až 6
zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach.
3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení §7 zákona č.582/ 2004 Z. z. o
miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny,
ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to
upravené platnou právnou úpravou.
4. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
- základom dane podľa prílohy č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach je :
- za ornú pôdu,
0,2433 € m2
- za trvalé trávne porasty
0,0607 € m2
- základom dane podľa prílohy č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
- za stavebné pozemky
13,27 € m2
- za záhrady
1,32 € m2
- za zastavané plochy a nádvoria
1,32 € m2
-za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
1,32 € m2
- pričom výsledná hodnota pozemku resp. základ dane sa určuje vynásobením výmery pozemkov v
m2 a príslušnej sadzby za pozemok za 1m2.
5. Správca dane na území celej obce Hažín určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé
skupiny pozemkov nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, TTP
0,90% zo základu dane,
b/ záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
0,60% zo základu dane,
pozemky
c/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,70% zo základu dane.
§4
Daň zo stavieb
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení zákona §9 o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Hažín, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané
kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa
skutočne využívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Do zastavanej plochy sa
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.

4. Správca dane na území celej obce Hažín určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške :
a/ 0,07 € za stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby , u
viacpodlažných budov je sadzba dane za každé podlažie 0,07 €/m2
b/ 0,07 € 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
c/ 0,17 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,17 € za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e/ 0,90 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
f/ 0,206 € za ostatné stavby
§5
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobie, 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
nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka
daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ
stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schváleného
príklepu súdom.
2. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď
tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
3. V ďalších rokoch je povinný do 31.januára t.r. podať priznanie len daňovník, ktorému vznikne
nová daňová povinnosť, alebo nastali u neho zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane.
4. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „priznanie") je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do
tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z
nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti .
5. Ak je pozemok, stavba, v spoluvlastníctve viacerých osôb (§5 ods.4, §9 ods. 4 a §13 ods.2
zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach), priznanie, čiastkové priznanie, opravené priznanie
podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto
skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového
priznania.
6. Za nesplnenie tejto povinnosti uloží obec pokutu vo výške 1% dane fyzickej osobe najviac16,59 EUR a
právnickej osobe najviac 165,96 EUR.

7. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám
vypočítať.
8. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím.
9. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
10. Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať daň z nehnuteľnosti, ktorá bude nižšia ako 1,66
EUR.
12. Sankčný úrok vyrubí správca dane daňovému subjektu podľa daňového poriadku.
13. Od dane sú oslobodené pozemky :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje, kolumbáriá a rozptylové lúky b)
pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov.
14. Ročná sadzba dane za pozemky, zapísané v katastri nehnuteľností ako ostatné plochy, ktoré
sú na základe znaleckého posudku alebo iného relevantného dokladu užívané len ako odkaliská,
skládky odpadu, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením sa znižuje na 0,25 % zo
základu
§6
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 34 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 d n í od
vzniku daňovej povinnosti.
8. Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia, ak odsek 2 a 3 §99a zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
neustanovuje inak.
9. Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu
zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo
dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
10. Daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1.
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím.
11. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.
12. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§7
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný alebo držaný fyzickou alebo
právnickou osobou na území obce
Predmetom dane nie je pes :
a/ chovaný na vedecké a výskumné účely
b/ pes umiestnený v útulku zvierat
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá
preukázať, kto psa vlastní.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane je 7 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
6.Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od dňa
vzniku daňovej povinnosti. Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7. Ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný podať priznanie k tejto dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto
daňovej povinnosti.
8. Daňovník oznámi vznik daňovej povinnosti správcovi dane formou písomného oznámenia, ktoré
je k dispozícii na obecnom úrade, vyplní ho podľa predtlače a doručí na obecný úrad.
9. Spôsob preukazovania vzniku daňovej povinnosti je písomný.
10. Spôsob zániku daňovej povinnosti je písomný s dôvodom odhlásenia.
11.Porušenie povinnosti upravených týmto VZN je priestupkom podľa zákona o priestupkoch
č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
13.V podrobnostiach a neupravených prípadoch, ktoré musia byť v súlade s ostatnými
predpismi, najmä o chove zvierat č.115/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákonom o
veterinárnej starostlivosti č.337/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, v znení zákona
č.70/2000 Z. z., zákona č.23/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou o chove
spoločenských zvierat č.231/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, o uplatnení toho VZN
rozhoduje starostka.
§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 Hažín, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta sú: cesta, miestna komunikácia, zelené pásy,
námestie, chodník, priestranstvo pri budove OcU a KC, športový areál, tenisový kurt, viacúčelové
ihrisko, futbalové ihrisko .
3. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá
na:
a/ umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia pred
kultúrnym domom, obecným úradom, hasičskou zbrojnicou, nákupným strediskom.
b/ umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce,
ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,

c/ umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií ,
d/ organizovanie kultúrno-spoločenských, športových a rodinných podujatí.
4. Na dočasné parkovanie motorového vozidla obec vyhradzuje priestory
a/ na ceste smerom k cintorínu
5. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného užívania
verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného priestranstva najneskôr
v deň začatia užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje
podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na
obecnom úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
7. Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a/ za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,06 €
za m2 / deň
b/ za dočasné umiestnenie stavebného materiálu 0,06€ za m2/ deň. Počas trvania stavebného
povolenia a stavebných prác je sadzba 0,03€ za m2/deň, najviac po dobu 3 rokov.
c/ za umiestnenie zariadenia
cirkusu
0,16 € za m2/deň
lunaparku
0,66 € za m2/deň/vozidlo
iných atrakcií 0,33 € za m2/deň,
d/ za umiestnenie reklamného zariadenia rozhodne obecný úrad individuálne o každom prípade,
pričom daň môže byť stanovená do výšky 0,20 € za m2/deň
e/ za používanie miesta na trvalé parkovanie motorového vozidla 1,65 €/mesačne
f/ za umiestnenie stavebného zariadenia na verejnom priestranstve fyzickými aj právnickými
osobami 0,06 € za 1m2/deň
g/ za priestranstvá pri budovách Obecného úradu, Komunitného centra a športového areálu 10 € /
deň,
h/ za tenisový kurt a viacúčelové ihrisko 1 € / 1 hod / 1 osoba,
i/ za priestory futbalového ihriska 30 € / deň a náklady na energiu.
8. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
9. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne
oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane na Obecnom
úrade v Hažíne, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je tiež povinný hlásiť do 3
dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej
dane. Daňovník je povinný ohlásiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a bolo uvedené do pôvodného stavu.
10. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
11. Spôsob platenia dane je jednorázovo do pokladne Obecného úradu, bankovým prevodom alebo
poštovou poukážkou.
12. Úľavu 50% pri sadzbe dane v bode 7. ods. g/, h/, i/ majú členovia miestnych organizácii, pričom
sa musia preukázať členských preukazom.

III. časť
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§9
1. Poplatok za komunálne odpady 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. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou na iný účel ako
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce /ďalej len nehnuteľnosť/,
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný
účel ako podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel
podnikania.
3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak
s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo
správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec
vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníkov 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. Povinnosť poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny, je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
7. Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie
jedného kalendárneho roka vo výške 0,03 €
a/ Pre poplatníka podľa § 9 ods. 2 písm. a) sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený ju užívať.
/Poplatok = sadzba poplatku x počet dní = 0,03 x 365 = 10 € /
Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí
v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov domácnosti.
b/ Pre poplatníka podľa § 9 ods. 2 písm. b) a c)
0,25 €/ l odpadu pre Kuka nádobu s objemom 1100 litrov
270 €/rok
0,50 €/ l odpadu pre Kuka nádobu s objemom 110 litrov
55 € /rok
Sadzba poplatku zahŕňa cenu za zneškodnenie litra odpadu, manipulačné a prepravné náklady
viažuce sa k typu nádoby pri základnej frekvencii vývozu 1x za dva týždne.

8. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a/ fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dňom
vzniku oprávnenia užívať 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,
b/ právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
c/ podnikateľa
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania..
9. 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 uvedené v ods. 1.
10. Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik povinnosti
platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku na predpísanom
tlačive pre právnické osoby, fyzické osoby a podnikateľov. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii
na obecnom úrade obce. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
11. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
12. Poplatok sa vyberá v hotovosti do pokladne Obecného úradu, poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
13. Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec každoročne
do 15.marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je splatný do 31.marca kalendárneho roka,
a ak vynikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok resp. jeho splatná
časť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vynikla poplatková povinnosť. Za
jednotlivé mesiace do konca roka sa platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto VZN nie je stanovený iný
spôsob vyberania a platenia poplatkov.
Pri sume nad 20 € môže poplatok zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach, a to do 31. marca a
30. septembra bežného roka.
14. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo podo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €
15. Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži poplatníkovi podľa §
83 zákona o miestnych daniach a poplatku, na základe predložených podkladov:
a) k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku - potvrdenie
zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt .v
zahraničí
16. Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady o 50%, v prípade že ide:
a/ o študenta na strednej a vysokej škole (potvrdenie o návšteve školy)
b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(doklad o prechodnom pobyte, doklad o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu)
c/ o občana zamestnaného v inom meste (pracujúci na týždňovkách alebo dlhšie obdobie)

Pričom pre body a, b, c, platí, že musia predložiť potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce
mimo územia obce, resp. v zahraničí, potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení
poplatku, pracovnú zmluva, nájomnú zmluva , potvrdenie ubytovacieho zariadenia, potvrdenie
zariadenia sociálnych služieb),
17. Poplatník o zníženie poplatku na príslušný kalendárny rok požiada písomne najneskôr do
31.januára 2014. K žiadosti musia byť doložené doklady uvedené v ods. 16. V prípade, že
potvrdenie zo zahraničia nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné s dokladom
predložiť aj ich preklad.

§10
Miestny poplatok za používanie obecného rozhlasu a inzercia
1. Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá požaduje odvysielanie oznamu v obecnom
rozhlase, alebo uverejnenie inzerátu.
2. Za oznámenie o úmrtí sa poplatok nevyberá.
3. Sadzba poplatku:
a/ za vyhlásenie každého jednotlivého oznámenia
7€
b/ za vyvesenie inzertného oznamu v tabuli obce Hažín
1,50 €/na 1týždeň

§11
Poplatok za použitie miestností v majetku obce Hažín
1. Platí právnická a fyzická osoba za použitie priestorov Komunitného centra (KC) a Kultúrneho domu
(KD). Poplatok sa nevzťahuje na záujmové organizácie v prípade schôdze.
2. Sadzba poplatku:
Za každú jednotlivú akciu:
KC
KD
a) kar
- pre obyvateľov obce
20 €
50 €
- mimo obyvateľov obce
30 €
70 €
b) za ostatné podujatia (svadba, výročia, zábavy)
c) prezentačné akcie

50 €
20 €

150 €
50 €

3.Usporiadateľ je povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť a registráciu vstupeniek na Obecnom
úrade.
4. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
5. Sadzba poplatku je v percentách zo zisku vyberaného vstupného a je stanovená diferencovane
podľa charakteru akcie:
- zo vstupného na burzu
10%
- zo vstupného na koncerty, divadlo, výstavy 0%
- zo vstupného na plesy, diskotéky, zábavy
20%
§12
Spôsob označenia platby miestnej dane a poplatku
1. Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a/ číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b/ číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu
obcou,

c/ variabilným symbolom,
d/ špecifickým symbolom,
e/ sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
f/ informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
2. Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu
daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné
meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
3. Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 4233013003/5600.
4. Pri platbe dane:
a/ sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia správcu dane,
ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b/ bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím), sa uvádza (vo variabilnom
symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej osobe podnikateľ a pri právnickej
osobe.
§13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva obec Hažín prostredníctvom
starostky obce Hažín. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľností nemá
hlavný kontrolór obce Hažín.
2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 a zákon č.
563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Schválením tohto nariadenia sa ruší VZN obce Hažín č.1/2012, ktoré nadobudlo účinnosť
dňa 01.01.2013.
4. Na tomto VZN obce Hažín sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hažín dňa 11.decembra 2013
uznesením č.5/2013
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2014.

V Hažíne dňa 11. decembra 2013
Ing. Marianna Šimková
starostka obce

