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Číslo: 

1/2019 

 
      Obecné zastupiteľstvo obce Haláčovce na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 98 zákona NR SR č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 

 

I.ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

       Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a súvisiacich ustanoveniach zákona 

NR SR 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“). 

 

§ 2 

Základné ustanovenie 

 

1. Obec Haláčovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestne dane 

a miestny poplatok za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady   (ďalej len „miestne dane   a miestny 

poplatok“) za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN. 

2. Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) podľa príslušných ustanovení zákona. 

 

§ 3 

Predmet úpravy VZN 

1.  Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a   

drobné  stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) , ktoré zahŕňa: 

a. daň z pozemkov, 

b. daň zo stavieb, 

c. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“), 

d. daň za psa, 

e. daň za užívanie verejného priestranstva, 

f. daň za predajné automaty, 

g. daň za nevýherné hracie prístroje, 

h. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2. Zdaňovacím období pre miestne dane a miestny poplatok je kalendárny rok. 

 

II. ČASŤ 

MIESTNE DANE 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§ 4 

Hodnoty pozemkov 

 

1. Hodnota pozemkov v obci Haláčovce je stanovená Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2, ktoré sú súčasťou 

zákona. 

§ 5 

Sadzba dane 
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1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 zákona č. 582/2004 Z.z. je 0,25% 

2. Správca  dane  týmto VZN zvyšuje pre  pozemky  na území obce Haláčovce ročnú sadzbu dane    z 

pozemkov nasledovne: 

a. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,60 %, 

b. záhrady 0,50 % 

c. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %, 

d. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy 0,60 % 

e. stavebné pozemky 0,50 %. 

3. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ako súčin 

výmery pozemku, hodnoty 0,3379 eur/ m2 a sadzby uvedenej v bode 2 tohto paragrafu. 

4. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je trvalý trávnatý porast ako súčin výmery pozemku, hodnoty 

0,1991 eur/ m2 a sadzby uvedenej v bode 2 tohto paragrafu. 

5. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy, ako 

súčin výmery pozemku, hodnoty 1,32 eur/ m2 a sadzby uvedenej v bode 2 tohto paragrafu. 

6. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy, ako súčin výmery pozemku, hodnoty 0,19 eur/ m2 a sadzby uvedenej v 

bode 2 tohto paragrafu. 

7. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je stavebný pozemok, ako súčin výmery pozemku, hodnoty 

13,27 eur/ m2 a sadzby uvedenej v bode 2 tohto paragrafu. 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 6 

Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 zákona č. 582/2004 Z.z. je 0,033 eura za každý začatý m2 

zastavanej plochy. 

2. Správca dane zvyšuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

a. 0,06 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b. 0,20 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

c. 0,20 eur za stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu, 

d. 0,20 eur za samostatne stojace garáže, 

e. 0,20 eur za stavby hromadných garáží, 

f. 0,20 eur za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,0,55 eur za priemyselné stavby, 

stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

g. 0,70 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

h. 0,25 eur za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

3. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,06 eur za 

každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

DAŇ Z BYTOV 

§ 7 

Sadzba dane 

1.Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej 

plochy nasledovne: 
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0,06 eur – byty a nebytové priestory v bytových domoch. 

 

§ 8 

Oslobodenie od dane z nehnuteľností 

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a. pozemky, na ktorých sú cintoríny, 

b. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

c. pozemky využívané školami a školskými zariadeniami. 

 

§ 9 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti 

1. Daňová povinnosť pre 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 obdobia, 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. 2. Pre vyrubenie 

dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností 

rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. 

3. Fyzická osoba 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 skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. 

 

DAŇ ZA PSA 

§ 10 

Vymedzenie predmetu dane 

1.Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce Haláčovce právnickou alebo 

fyzickou osobou. 

§ 11 

Sadzba dane 

 

  1.Sadzba dane je 4,00 eur za jedného psa a kalendárny rok za psa. 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO 

PRIESTRANSTVA 

§ 12 

Vymedzenie predmetu dane 

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 

a. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b. umiestnenie stavebného zariadenia, 

c. umiestnenie predajného zariadenia, 

d. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií, 

e. umiestnenie skládky. 

 

2. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva   nie   je   užívanie   verejného  priestranstva   v súvislosti s 

odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

3. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Haláčovce 

. 

4. Verejným priestranstvom je cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, trhovisko, plochy parkov, verejnej 
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zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej výstavby, cintorín a pod. 

5. Tam, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom, povoľuje obec žiadateľovi dočasné užívanie verejného 

priestranstva za daň uvedenú v tomto VZN. 

§ 13 

Sadzby dane 

 

1.Základná sadzba dane je 0,30 eur za každý aj začatý 1 m2 a každý aj začatý deň. 

 

§ 14 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2. V oznámení daňovník uvedie: 

a. fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 

b. právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 

c. údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného 

priestranstva. 

§ 15 

Oslobodenie od dane 

 

1.Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné 

priestranstvo na: 

a. podujatia, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné 

účely, 

b. kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne podujatia usporiadané bez vyberania vstupného, 

c. predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch 

organizovaných obcou Haláčovce 

d. podujatia, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec Haláčovce/ lunaparky a iné 

atrakcie. 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§ 16 

Vymedzenie predmetu dane 

 

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len 

„predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty 

nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 

§ 17 

Sadzby dane 

 

1. Základom dane je počet predajných automatov. 

2. Správca dane určuje v súlade s § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane vo výške 35 eur 

za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný 

automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie 

4. Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením: 

- identifikačné údaje o predajnom automate napr. výrobné číslo 

- miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania) 
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- dátum začatia prevádzky automatu 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 18 

Vymedzenie predmetu dane 

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 (elektronické šípky, 

biliard, stolový futbal). 

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 

 

§ 19 

Sadzby dane 

 

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

2. Správca dane určuje v súlade s § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane vo výške 30 eur za jeden 

nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. 

3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 

nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 

prevádzkovanie 

4. Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť evidenciu 

obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji : 

- výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

- miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania) 

- dátum začatia prevádzky automatu 

§ 20 

Spoločné ustanovenia pre miestne dane 

 

1. Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca 

dane každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným 

rozhodnutím. 

2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal 

priznanie. 

3. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú 

splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

4. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za 

nevýherné hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane  v rozhodnutí, 

ktorým sa vyrubuje daň. 

    III. ČASŤ  

                                                                     Miestny poplatok 

 

§ 21 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce okrem 

elektroodpadov, použitých  akumulátorov  a batérií  pochádzajúcich  od fyzických osôb a biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

2.   Poplatok platí poplatník, ktorým je 
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   a)  fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce  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 a vodnú    plochu, 

      b)  právnická osoba ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť v obci na iný účel ako na podnikanie 

      c)  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa  na  území obce na účel 

podnikania. 

3.  Poplatok neplatí osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z pováh právneho vzťahu s poplatníkom 

podľa ods. 2 ak na  jeho základe 

      a)  užíva  priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, 

      b)  je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej  starostlivosti 

          c)  užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu  alebo iného obdobného 

vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo  užívať poplatník 

       d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce, služby 

a pri tejto činnosti  produkuje len komunálne odpady  alebo drobné stavebné odpady. 

4.  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená  v ods. 2 a zaniká dňom, ktorým táto 

skutočnosť zanikne. 

§ 22 

Sadzby poplatku 

 

  Obec Haláčovce stanovuje: 

  1.  Sadzbu poplatku  určuje Obec Haláčovce nasledovne: 

  a)  Poplatník uvedený v bode 2 a) t. j trvalo a prechodne žijúce fyzické osoby platia  0,044 €  za osobu 

a kalendárny deň . (Za kalendárny rok je to  0,044 x 365dní = 16,06 € .  

     b)  Poplatníci uvedení v bode  2 b)  platia poplatok podľa predchádzajúceho  bodu t.j. 0,044 €  za osobu 

a kalendárny deň . (Za kalendárny rok je to  0,044 x 365dní = 16,06 € .  

  c)    Poplatníci uvedení v bode 2 c) platia 0,07 x 365 x počet zamestnancov 
 
2. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad od roku 2019 sa určuje 0,075 € za/kg drobného 

stavebného odpadu. 

 
Obec Haláčovce stanovuje nasledovné podmienky pre odvoz drobného stavebného odpadu: 

 
a) drobný stavebný odpad sa bude likvidovať z činností, na ktoré sa nevyžaduje ohlásenie v zmysle 

stavebného zákona alebo nebolo na uvedenú činnosť vydané stavebné povolenie 

b) žiadateľ, ktorý bude mať záujem zlikvidovať drobný stavebný odpad požiada prostredníctvom obce   

Haláčovce o dodanie kontajnera, do ktorého tento odpad umiestni. Po odvoze kontajnera a zvážení množstva 

odpadu na základe vážneho lístka zaplatí v pokladni Obecného úradu v Haláčovciach poplatok určený v 

tomto VZN na základe výpočtu: množstvo odpadu v kg x schválená sadzba. 
 
Poplatok od roku 2020 pre poplatníka uvedeného v Čl. 12 odseku 1 písm. a/ sa určí ako súčin sadzby poplatku a 

počtu kalendárnych dní v určenom období počas ktorých má poplatník v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo 

počas ktorých nehnuteľnosť užíva. 
 

Poplatok od roku 2020 pre poplatníka podľa Čl. 12 odseku 2 písm. b/ a c/ ako súčin sadzby a počtu kalendárnych 

dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
 
Ukazovateľ produkcie v určenom období komunálnych odpadov je definovaný v § 79 ods. 3) Zákona 582/2004 Z. 

z.. 
 
a)  0,0128 €  za jeden liter  komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, 

b)  0,0500 €  za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v prípade, že 

právnická osoba, resp. podnikateľ požiada o množstvový zber. 
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Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Haláčovce. 

 

 

Číslo: 

1/2019 

 
§ 23 

Postup pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia 

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN 

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN v splátkach, pričom splátky 

poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok : 

a.   na účet správcu dane 

b.   hotovosťou do pokladne 

§ 24 

Vrátenie poplatku 

 

1. Obec vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky vrátenia poplatku alebo pomernej časti: 

a. písomná žiadosť o vrátenie poplatku 

b. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia /napr. zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik 

práva užívať nehnuteľnosti, úmrtie a pod./ 

 

§ 25 

Zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok, alebo odpustí poplatok 2. 

Podkladmi pre zníženie poplatku sú: 

a. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 

b. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere v zahraničí 

 

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj úradný preklad. 

§ 26 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Haláčovce č. 5/2015. 

 

§ 27 

Záverečné ustanovenie 

 

Na tomto VZN obce Haláčovce sa uznieslo obecné/mestské zastupiteľstvo obce Haláčovce dňa 

26.11.2019 svojím uznesením č. 5/2019/B3 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 
                                                                                                                        

 

                                                                                                                              Ing. Zuzana Mokryšová  

                                                                                                                             starostka obce Haláčovce 

 


