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Všeobecne záväzne nariadenie č.4/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hniezdne
I.
VZN č. 3/2014 sa mení takto:
- v článku 3 odsek 4 znie takto:
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,45 %
b) záhrady 0,40 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,33 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,30 %
e) stavebné pozemky 0,70 %

-

v článku 4 odsek 5 znie takto:

(5) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,08 eur
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 0,14 eur
c) chaty a stavby individuálnu rekreáciu 0,30 eur
d) samostatne stojace garáže 0,25 eur
e) stavby hromadných garáží 0,30 eur
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,30 eur
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,80
eur
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,80 eur
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,60 eur.

-

v článku 5 odsek 4 znie takto:

(4) Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového
priestoru:
a) 0,08 eur za byty
b) 0,10 eur za nebytové priestory slúžiace ako sklad alebo sušiareň alebo kočikáreň, či práčovňa
pre potreby obyvateľov bytového domu
c) 0,25 eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
- v článku 8 odsek 6 znie takto:

(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) 0,20 eur za každý aj začatý m2 verejného priestranstva užívaného na osobitné účely a za
každý aj začatý deň,
b) pri užívaní verejného priestranstva na kultúrne podujatia v zmysle zákona SNR č. 96/1991
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je sadzba dane 0,40
eur za každý aj začatý m2 verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
- v článku 9 odsek 4 znie takto:
(4) Sadzba dane je 0,50 eur na osobu a prenocovanie.

- v článku 11 odsek 6 znie textom takto:
(6) Sadzba poplatku je:
a) za zmesový komunálny odpad 0,0630 eur za osobu a kalendárny deň
b) za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 0,018 eur za kilogram.
- v článku 11 odsek 13 posledná veta znie:
K žiadosti doloží poplatník aj vyhlásenie, že nemá ku dňu podania žiadosti o vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti voči obci nesplnené záväzky z obchodných vzťahov a na daniach a
poplatku za predchádzajúce obdobia.
- v článku 11 odsek 14 znie takto:
(14) Obec poplatok odpustí alebo zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť sú:
 originál potvrdenia príslušného orgánu o pobyte vydaného podľa predpisov príslušnej
krajiny, v ktorej sa poplatník dlhodobo zdržiava, spolu s prekladom tohto potvrdenia, pokiaľ
je toto potvrdenie vydané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
 potvrdenie zahraničného zamestnávateľa, alebo pracovné povolenie,
 potvrdenie slovenského zamestnávateľa o vyslaní zamestnanca na vykonanie práce v
zahraničí s uvedením obdobia, resp. počtu dní
 potvrdenie žiaka alebo študenta o návšteve školy, ktorý navštevuje školu so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky,
 ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku
poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum
narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo
študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený
prístup,
 potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní.
Odpustenie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci z obchodných
vzťahov, na daniach a poplatku za predchádzajúce obdobia.
- v článku 11 odsek 15 znie takto:
(15) Obec poplatok zníži o 15% poplatníkom:
- občanom obce starším ako 62 rokov,
- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZS alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP so
sprievodcom, ktorí svoj status doložia týmto preukazom.
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Zníženie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci z obchodných
vzťahov, na daniach a poplatku za predchádzajúce obdobia.
- v článku 11 odsek 16 znie takto:
(16) Obec môže na základe individuálnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Zníženie alebo odpustenie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci
z obchodných vzťahov, na daniach a poplatku za predchádzajúce obdobia.
- v článku 11 odsek 17 znie takto:
(17) Splnenie podmienok na odpustenie alebo zníženie poplatku podľa ods. 14 alebo 15
preukáže poplatník predložením dokladov každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Ak
sú podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku splnené už na začiatku zdaňovacieho
obdobia, je potrebné doklady predložiť do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
II.
- Článok 13 sa dopĺňa o bod 6, ktorý znie takto:
(6) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hniezdnom
dňa 16.12.2019 uznesením č. 185 a nadobúda účinnosť 01.01.2020.

Ing. Viktor Selep,
starosta obce Hniezdne
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