Obec Mníšek nad Hnilcom v súlade s ustanovením §4 ods.3 písm. c) a g), § 6, ods. 1 , § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady vydáva pre územie obce Mníšek nad Hnilcom toto

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 6 / 2 0 1 5
•
•

o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Mníšek nad Hnilcom
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1

1. Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom podľa § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov r o z h o d l o,
že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len zák. 582/2004/ z a v á
d z a s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec Mníšek nad Hnilcom ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3. Základné ustanovenia o hore uvedených miestnych daniach sú uvedené v zákone NR SR č.
582/2004 Z.z.. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje druhy miestnych daní, ich
predmet, jednotlivé sadzby daní, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku daňovej
povinnosti, splatnosť daní, oslobodenia od platenia daní, spôsob, formu a miesto pre
zaplatenie daní a ďalšie náležitosti hore uvedených miestnych daní .
Článok 1
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov
§ 2 Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Mníšek nad Hnilcom v tomto
členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané plochy
e) stavebné pozemky
§3 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

2.

3.

4.

5.

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zák. č. 582/2004
Z.z.
Základom dane z pozemkov pre 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 zák. č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhl. MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
Ak daňovník nepreukáže hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske
lesy znaleckým posudkom, určuje sa hodnota pozemku týmto VZN.
Ak daňovník nepreukáže hodnotu rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky
využívaných vodných plôch znaleckým posudkom, určuje sa hodnota tohto pozemku
týmto VZN.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, a
ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zák. č. 582/2004 Z.z.
Základom dane z pozemkov pre pozemok druhu stavebný je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za l m2 určenej týmto VZN.
0,1062 €/ m2
a) § 2a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) § 2a) trvalé trávnaté porast:
0,0199 €/m2
c) § 2b) záhrady
1,8500 €/m2
d) § 2c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,8500 €/m2
e) § 2d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané plochy
0,1000 €/m2
f) § 2e) stavebné pozemky
18,5800 €/m2
Základom dane z pozemkov pre hodnotu pozemku pre stánok je určená vynásobením
výmery pozemku - stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 pre
stavebné pozemky.
§ 4 Sadzba dane

Správca dane s t a n o v u j e ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v § 8 ods.2 zák. 582/2004
Z.z. pre pozemky uvedené v § 6, ods. l
a)
b)
c)
d)
e)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané plochy
stavebné pozemky

%
0,7
0,7
0,5
0,5
2,5
0,25

Daň zo stavieb
§ 5 Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby 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. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d. samostatne stojace garáže
e. stavby hromadných garáží
f. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i. ostatné stavby neuvedené v písmenách a)- h)
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na
daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala používať.
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
4. Na zaradenie stavby podľa ods.1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§ 6 Základ dane
1. 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 stavby.
2. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej
plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej
podzemnej časti stavby.
§7 Sadzba dane
1. Správca dane s t a n o v u j e ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v § 12, ods. 1 zák.
582/2004 Z.z. za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:
písm.
a
b

c
d

e
f
g

€
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží, za stavby
hromadných garáží, a za stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)

Ročná sadzba dane sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,01 € za každé ďalšie podlažie.

Daň z bytov
§ 8 Predmet dane

0,07

0,1
0,4

0,25
0,6
0,6
0,3

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.
§ 9 Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 10 Sadzba dane
Správca dane s t a n o v u j e ročnú sadzbu dane z bytov uvedenej v § 16, ods.2 zák. 582/2004
Z.z. za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru takto:
písm.
a
b

€
0,1
0,2

byty
ostatné nebytové priestory

§ 11 Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 20% z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie (správca dane zvyšuje vekovú
hranicu v súlade s § 17 ods.4 zák. 582/2004)
b) 20% z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ZŤP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
§ 12 Vyrubovanie dane
Správca dane u s t a n o v u j e , že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať. /§20 ods. 4
zák. 582/2004 Z.z./.
Článok 2
§ 13 DAŇ ZA PSA
1.
2.

3.

5.
6.
7.

8.
9.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mes. chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v
útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a. vlastníkom psa alebo
b. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je 5 € za kalendárny rok za jedného psa chovaného v rodinnom dome a inej
výstavbe.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa článku 2, bodu 1 a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
10. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
11. Daň sa vyberá v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostne šekom alebo peňažných
prevodom na účet obce.
Článok 3
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Mníšek nad Hnilcom, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celkovej svojej
dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c) námestie
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce
e) trhovisko.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
4. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
6. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
7. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Mníšku nad Hnilcom – a to pred začatím
osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať
užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže
mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane.
Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Mníšku nad Hnilcom
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo
bolo uvedené do pôvodného stavu.
8. Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a) jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku

poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom,
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec
správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom pri ohlásení
vzniku daňovej povinnosti daňovníkom
9. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá mu bola rozhodnutím obce určená v splátkach,
zaplatiť aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§14a
1. Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
2. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods.1, obec zistí
základ dane a určí daň podľa pomôcok.
3. Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia
dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
4. Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis -§ 48 ods.3-5
a § 49 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní.
Článok 4
§ 15 DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až § 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení ( ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, hostel, botel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa,
chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko,
rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome, alebo v stavbe slúžiacej na viaceré
účely.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 0,10 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový doklad s predpísanými náležitosťami.
6. Daň prevádzkovateľ odvádza štvrťročne obecnému úradu v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Mníšku nad Hnilcom.
Článok 5
§ 16 Miestny poplatok za komunále 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.
(2) 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 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 a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto
ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 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 alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo
správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a) pre fyzickú osobu – občana – dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
- dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor
alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom – dňom vzniku práva užívať
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
c) pre podnikateľa (PO alebo FO) – dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel
podnikania.
§ 17 Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) 0,0246 € na osobu a kalendárny deň (t.j. v prepočte zaokrúhlene 9 € za osobu a rok) pre
poplatníkov uvedených v ods.2 písm. a) tohto článku
b) u poplatníkov podľa ods.2 písm. b) a c) tohto článku, teda pre právnické osoby a fyzické
osoby – podnikateľov, ktorý podliehajú množstevnému odpadu je sadzba 0,0182€/l
odpadu (platí pre všetky druhy zberných nádob pri akejkoľvek frekvencii odvozu) –
objem sadzba ročný
počet
typ
frekvencia
prepočítaný
nádoby poplatku poplatok v
odvozov
nádoby
odvozu
poplatok
vl
€/liter
€/1 vývoz
ročne
KUKA

BOBR

110
110
110
110
1100
1100

0,0182
0,0182
0,0182
0,0182
0,0182
0,0182

2,002
2,002
2,002
2,002
20,02
20,02

1xza 2 týždne
1xmesačne
1xza 2 mesačne
1xštvrťročne
1xtýždenne
1xza 2 týždne

26
12
6
4
52
26

52,052
24,024
12,012
8,008
1041,04
520,52

c) 0,015 € za 1kg drobného stavebného odpadu
2. Obec určuje poplatok:
a) pre poplatníka podľa ods. 5 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v
roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt,

alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
b) pre poplatníka podľa ods. 5 písm. b) ako súčin sadzby poplatku, frekvencie vývozu a typu
zbernej nádoby. Zberná nádoba KUKA je kovová alebo plastová nádoba o objeme 110 l
a zberná nádobu BOBR je kovová nádoba o objeme 1100l.
3. Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným
stavebným odpadom - veľkokapacitný kontajner, jeho odvoz a zhodnotenie /t.j. zneškodnenie
drobného stavebného odpadu / od zberovej spoločnosti.
Obec zabezpečí preberanie a stanovenie hmotnosti drobného stavebného odpadu
prineseného obyvateľom na určené stanovište a následne sa vyrubí poplatok podľa ods.6
písm. c) s úhradou v hotovosti do pokladne obecného úradu.
§18 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
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
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 písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo (IČO),
identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods.
7 zákona o miestnych daniach,
údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83
zákona o miestnych daniach 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. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
4. Splatnosť poplatku je do konca príslušného roka.
5. Poplatok je možné uhradiť:
a. prevodom na účet obce IBAN: SK04 5600 0000 0075 1211 7001
b. v pokladni OcÚ Mníšek nad Hnilcom.
§ 19 Odpustenie alebo zníženie poplatku
1. Obec poplatok odpustí:
a) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí, (súvislý pobyt viac ako 90 dní mimo územia obce)
DOKLADY: potvrdenie o pobyte na území iného štátu, víza, potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, pracovné
povolenie, pracovná zmluva a pod.

b) poplatníkom zdržiavajúcim sa dlhodobo mimo miesta trvalého pobytu, resp. miesta,
v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať (napr. ústavy)
DOKLAD: potvrdenie o umiestnení, doklad o prechodnom pobyte mimo obec, doklad o zaplatení poplatku
za odpad v inej obci/meste.

2. Obec poplatok zníži na 0,0123 €/osobu/kalendárny deň (t.j. o 50%):
a) pre študenta, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie
DOKLADY: potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, domove mládeže, ubytovni, príp. preukázanie

iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy a musia byť aktuálne
(nie staršie ako 6 mesiacov).

3)

4)

5)

6)

b) poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorý užíva nehnuteľnosť
súp.č.: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 89, 90, 92, 93, 228, 229, 232, 233, 235 a 515 z dôvodu obmedzenej dostupnosti.
Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v zmysle ods. 9 v
príslušnom roku, na základe žiadosti a predložením hodnoverných dokladov preukazujúcich
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za preukázané obdobie vždy v lehote do 30 dní od
vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením ohlasovacej povinnosti od zmeny už
nahlásených údajov od zániku poplatkovej povinnosti najneskôr však do 31.10. bežného roka.
Vo výnimočných prípadoch týkajúcich sa pobytu v zahraničí, môže poplatník hodnoverný
doklad nahradiť overeným čestným vyhlásením – vždy v lehote do 30 dní od zmeny počtu osôb
v domácnosti inak bude zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnuté odo dňa ohlásenia.
Poskytnutie úľavy je podmienené splnením ohlasovacej povinnosti. Neuplatnenie si zníženia
alebo odpustenia poplatku podľa ods.9 v stanovenej lehote má za následok ich zánik v bežnom
spoplatňovacom období.
Uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku môže poplatník aj za osoby v spoločnej
domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka.
Čl.6
§20 Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Pri uplatňovaní tohto VZN sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. a pokiaľ v tomto
VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na citovaný zákon o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Pri dorubovaní miestnych daní za predchádzajúce roky sa postupuje podľa VZN platného v
príslušnom roku.
3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad zo dňa 19.11.2012 v znení dodatku č.1.
4. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie občanom dňa
1.12.2015.
5. Obecné zastupiteľstvo v Mníšku nad Hnilcom sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení všetkými hlasmi prítomných poslancov dňa 14. 12. 2015
6. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. januára 2016.

Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa : 30. 11. 2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15. 12. 2015

