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 (ďalej len „zákon“) vydáva pre územie obce Mníšek nad Hnilcom tento

D o d a t o k č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Mníšek nad
Hnilcom 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, ktoré je účinné od 1. 1. 2016
(ďalej len „VZN“)

Týmto dodatkom č. 1 sa VZN mení a dopĺňa takto:
§3 Základ dane
–

mení sa odsek 1písm e):
e) § 2d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
0,049 €/m2
hospodársky využívané plochy

§7 Sadzba dane
- znie:
1. Správca dane stanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v § 12, ods. 1 zákona 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)

0,07

0,1
0,2

0,25
0,6
0,6
0,2

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

§ 11 Oslobodenie od dane a zníženie dane
- znie:
1. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov v zmysle zákona, §17 ods. 2:
a) podľa písmena j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na
podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej
ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie
ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované
investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu,
na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany

prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd
stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou
alebo krajinotvornou funkciou, - vo výške 80% z daňovej povinnosti.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb v zmysle zákona, §17 ods. 3:
a) podľa písmena a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na podnikanie, - vo výške 50% z daňovej povinnosti
b) podľa písmena d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, - vo výške 20% z daňovej povinnosti.

§ 17 Sadzba poplatku
- mení sa odsek 1 písm c):
0,05 € za 1kg drobného stavebného odpadu

§ 19 Odpustenie alebo zníženie poplatku
- znie:
1. Obec poplatok v zmysle zníži na 0,0123 €/osobu/kalendárny deň (t.j. o 50%):
a) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
b) doklady k preukázaniu splnenia podmienok na zníženie poplatku:
I.

II.

pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR – potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní, potvrdenie alebo doklad o ubytovaní, doklad o zaplatení poplatku za odpad
v inej obci/meste
potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, internáte a pod.

c) 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.
d) fyzickej osobe v hmotnej núdzi
2. Obec poplatok v zmysle odpustí:
a) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce.
b) doklady k preukázaniu splnenia podmienok na odpustenie poplatku:
I.
II.
III.

potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej/sociálnej starostlivosti pobytovou
formou
pri celoročnom pobyte mimo územia obce alebo SR – potvrdenie o celoročnom (prechodnom)
pobyte a doklad o zaplatení poplatku za odpad v inej obci/meste

3. Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy
a musia byť aktuálne.

Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce
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