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I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
1. Predmet úpravy podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. je úprava podmienok ukladania miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlboké.
2. Obec Hlboké ukladá tieto druhy miestnych daní: daň z nehnuteľnosti a daň za psa.
3. Obec Hlboké ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženie dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia a zníženia
dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej
náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.
5. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
je kalendárny rok.

II. ČASŤ
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľnosti
1.Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome.
2.Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Hlboké uvedené v zákone č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.
ust. § 6, § 10 a § 14.
§3
Daň z pozemkov
1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len
"kataster").
2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových
úprav,
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v
katastri,

2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, má v nájme náhradné
pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva.
4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
.
§4
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust.§ 6 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.
§5
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m2 a hodnoty pôdy určenej zákonom.
2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na l m2 zistenej podľa platných predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné
plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1
m2 uvedenej v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p..
§6
Sadzby dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:
1. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 tohto VZN sa v celom katastrálnom území obce
Hlboké určuje podľa § 8 ods. 2 zákona:
a) vo výške 0,35 % zo základu dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty,
b) vo výške 0,35 % zo základu dane za záhrady,
c) vo výške 0,35 % zo základu dane za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) vo výške 0,10 % zo základu dane za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) vo výške 0,35 % zo základu dane za stavebné pozemky.
2) Hodnota pozemkov v katastrálnom území obce Hlboké je podľa prílohy č. 1 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
z.n.p. :
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:

0,6509 €/ 1m2

b) Trvalé trávnaté porasty:

0,1258 €/ 1m2

c) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné využívané
vodné plochy:
0,0715 €/m2

Hodnota pozemkov podľa Prílohy č.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. je :
- stavebné pozemky:

13,27 €/m2

- záhrady:

1,32 €/m2

- zastavané plochy a nádvoria:

1,32 €/m2

- ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov:

1,32 €/m2

§7
Daň zo stavieb
1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo
správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku
(ďalej len "vlastník stavby").
2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
nájomca.
3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
§8
Predmet dane
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej
energie.
§9
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.
§ 10
Sadzby dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,07 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 10 ods. 1 tohto VZN sa zvyšuje podľa § 12 ods.2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z.n.p. takto:
a) o 0,66 € za stavby rekreačných chát, stavby záhradných domčekov,
b) o 1,66 € za stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť, skladovanie a administratívu,
c) o 1,66 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
d) o 0,08 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie, na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na vlastnú
administratívu,
e) o 0,33 € za ostatné stavby.
3) Ročná sadzba dane uvedená v § 12 ods.1 tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o
0,07 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia ( § 12 ods.3 zákona ).
§ 11
Daň z bytov
1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve
obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho
územného celku (ďalej len "vlastník bytu").
2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z
bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za
daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§ 12
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 13
Základ dane
Základom dane je výmera bytov a nebytových priestorov v m2.
§ 14
Sadzby dane
1) Ročná sadzba dane z bytov za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu je stanovená vo výške
0,13 € .
2) Ročná sadzba dane z nebytových priestorov za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru je stanovená vo výške 0,07 € .
§ 15
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb vo vlastníctve
cirkvi.
2) Za nesplnenie si povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN uloží obec pokutu fyzickej
osobe do výšky 16,59 € a právnickej osobe do výšky 165,9 €.
§ 16
Vyrubenie dane a platenie daní
1) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
2) Vyrubená daň je splatná v štyroch rovnakých splátkach pri vyrubenej celkovej ročnej čiastke dane
viac ako 166,0 €
3) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať.
4) Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave, alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

III. ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 17
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 18
Predmet
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou
osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený
v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
§ 19
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 20
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 25 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. ročnú sadzbu dane za jedného psa
a kalendárny rok 3,50 €, ako aj za každého ďalšieho psa.
§ 21
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, nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 22 – Platenie dane za psa
1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
2) Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný uhradiť daň
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti v prospech účtu správcu dane. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
4) Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave.

IV.

ČASŤ

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 23
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1) Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods.2 až 4
a ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v z.n.p..
2) Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
z.n.p.
. § 24
Určenie poplatku
1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2) Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní.
4) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba platí poplatok podľa typu a veľkosti zberovej
nádoby.
§ 25
Množstvový zber
1) V obci Hlboké je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov s prevádzkou v obci, fyzické osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť na rekreačné,
alebo víkendové pobyty.
2) Pri množstvom zbere sa rozhodnutia nevydávajú.
3) Od 1.1.2016 sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu.

§ 26
Sadzby poplatku
1) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov je 0,0658 € za osobu a kalendárny deň, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva,
alebo je oprávnený užívať.
2) Pre vyrubenie poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov pre fyzické
osoby podnikateľov a právnické osoby obec sú sadzby poplatku sú závislé od objemu používanej
nádoby.
Objem nádoby:
Sadzba:
Počet vývozov za rok:
140 l
0,01648,– €/l tj. 2,3072 €/vývoz
26
240 l
0,01442,– €/l tj. 3,4608 €/vývoz
26
1100 l
0,01224,– €/l tj. 13,464/€ vývoz
26
3) Pre vyrubenie poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov pre fyzické
osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť na rekreačný, alebo víkendový pobyt je sadzba poplatku
stanovená na 0,01099 €/l pre 140 l nádobu.
4) Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov zaokrúhli na dve desatinné miesta.
5) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,029 €/kg.

§ 27 Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov
1) Ak je pôvodca odpadu fyzická osoba v zmysle § 77 odst. 2 písm. (a, je povinná uložiť
komunálny odpad do typizovaných nádob nasledovne.
a. Pre jednočlennú, dvojčlennú, trojčlennú aj štvorčlennú domácnosť sa určuje jedna 140 litrová
zberná nádoba
b. Pre päťčlennú, šesťčlennú a sedemčlennú domácnosť sa určuje jedna 240 litrová zberná nádoba.
c. Pre osemčlenné a viacčlenné domácnosti sa určujú dve 240 litrové zberné nádoby.
d.

Pôvodca odpadu podľa písm. a) si môže určiť väčší objem zbernej nádoby zo 140l na 240 l na
základe písomnej žiadosti. V tomto prípade sa zaplatí poplatok vo výške štvorčlennej
domácnosti.
2) Pre nehnuteľnosti slúžiace na rekreačný, alebo víkendový pobyt sa určuje jedna 140 litrová
nádoba.
3) Pre zber všetkých typov zberných nádob sa určuje cyklus 26 vývozov za kalendárny rok.
4) Pôvodcovia a držitelia komunálnych a drobných stavebných odpadov sú povinní využívať
zberné nádoby podľa tohto VZN. Zakazuje sa do zbernej nádoby vhadzovať iný druh odpadu,
ako odpad na ktorý je nádoba určená.
5) Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní zhromažďovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov vykonávať tak, aby tieto boli riadne pripravené na odvoz.
6) Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní pred odvozom odpadu zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob na verejne prístupných miestach. V prípade, že zberná nádoba nebude
umiestnená na doprave prístupnom mieste, odpad nebude vyvezený. Prístup k nádobám musí
byť zabezpečený celoročne a každý užívateľ nádoby je povinní, aj v zimnom období,
umožniť vyprázdnenie a odvoz odpadov odprataním snehu a posypom prístupu k zbernej
nádobe.
7) Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní udržovať v okolí zberných nádob čistotu.
8) Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní zabezpečiť, aby zberné nádoby neboli
preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť, resp. objem.
9) Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení /v sáčkoch, vreciach,
taškách, netypizovaných nádobách/.

§ 28 Ohlasovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca 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 platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť

obci.
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c),
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto
nastali.
4) Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných členov spoločnej domácnosti ( tzv.
platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za
ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo
užíva, alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.
5) Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ je povinný v ohlásení uviesť obchodné meno–plný
názov, IČO, presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce.
6) Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľností
a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
povinný predložiť správcovi poplatku kópiu nájomnej zmluvy v rámci ohlasovacej povinnosti, kde je
dojednaný spôsob úhrady poplatkov za komunálne odpady. Nájomca je povinný oznámiť správcovi
poplatku všetky údaje potrebné k vyrubeniu poplatku, ich zmeny alebo skončenie nájomného
vzťahu.
7) Obec uloží pokutu fyzickej osobe najviac 16,59 € a právnickej osobe najviac 165,9 € a to
v prípade, ak poplatník neuhradí miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo
výške určenej podľa § 26 a neuhradí tento poplatok v termíne jeho splatnosti alebo hodnoverným
spôsobom nedoloží, ako s odpadom nakladal.
§ 29
Vyrubenie poplatku
1) Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím.
2) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v
nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví
obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

§ 30
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až d) tohto odseku:
a) poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) fyzickej osobe zaniklo oprávnenie 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 okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
c) právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
2) Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 30 tohto
nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 30b ods. 1 tohto nariadenia písomne u správcu
dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

§ 30a
Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2
zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 30a ods. 1 na
zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 30b ods. 2 tohto
nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce z dôvodu:
a) výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,
b) výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,
c) prechodného pobytu v inej obci,
d) pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
e) výkonu trestu odňatia slobody,
f) že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce Hlboké
podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti
podľa § 30a tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 30b ods. 2 tohto nariadenia
písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

§ 30b
Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
1) Ak poplatník požiada v zmysle § 30 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1,
správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:
a) fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b) fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
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 okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
a) právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
b) podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2) Ak poplatník požiada v zmysle § 30a tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2
správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte,
d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
g) potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom úrade
obce Hlboké,
§ 31
Splatnosť poplatku
1) Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní od nadobudnutia rozhodnutia. Ak výška
poplatku sumu 40,00 € je splatný vo troch splátkach.

V. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§32
1) Správca môže v jednotlivých prípadoch v bežnom zdaňovacom období znížiť poplatok
v prípadoch odstránenia tvrdosti zákona po prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve Hlbokom.
2) V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta.
3) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecná záväzné nariadenie obce Hlboké č.8/2011 a jeho dodatok č.1.

4) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v
Hlbokom č. 26/2013 dňa 28.11.2013 a nadobúda účinnosť 1.1.2014.
5) Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2013 bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 17.11.2015, zvesený
dňa 3.12.2015. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Hlbokom uznesením č. 2/12/2015 dňa 3.12.2015, bol vyvesený na úradnej tabuly obce dňa
4.12.2015 a zvesený a podpísaný starostom obce dňa 28.12.2015. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2013
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
6) Návrh Dodatku č.2 k VZN č.2/2013 bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 14.11.2016, zvesený
dňa 30.11.2016. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Hlbokom uznesením č. 6/11/2016 dňa 30.11.2016, bol vyvesený na úradnej tabuly obce dňa
1.12.2016 a zvesený a podpísaný starostom obce dňa 19.12.2016. Dodatok č.2 k VZN č. 2/2013
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.
7) Návrh Dodatku č.3 k VZN č.2/2013 bol vyvesený na úradnú tabuľu obce dňa 13.11.2017, zvesený
dňa 30.11.2017. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Hlbokom uznesením č. 5/11/2017 dňa 30.11.2017, bol vyvesený na úradnej tabuly obce dňa
5.12.2017 a zvesený a podpísaný starostom obce dňa 21.12.2017. Dodatok č.3 k VZN č. 2/2013
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.

V Hlbokom dňa 21.12. 2017

.........................................................
Ing. Miloš Čobrda
starosta obce Hlboké

