OBEC HÁJSKE
_______________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hájske
Číslo 4/2015
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

_________________________________________________________________________________
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 72/9/2015 dňa 16.12.2015.
Účinnosť nadobúda 1. januára 2016

Obec Hájske v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 83,§103 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 268/2014 Z. z. zo dňa 16. septembra 2014 , ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len” zákon č. 223/2001 Z. z. “ )
vydáva
pre územie obce Hájske toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske
s účinnosťou od 1.1.2016
§2
Druhy miestnych daní
1. Na území obce Hájske sa zavádzajú tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje
2. Obec zavádza miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§3

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len „daň z bytov“)

I. ODDIEL
DAŇ Z POZEMKOV
§4
Predmet dane
1. Predmetom dane sú pozemky druhu : orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty,
ďalej lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky,
nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
§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 za 1 m² uvedenej pre obec Hájske v Prílohe č. 1 zákona 582/2004 Z. z.
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej pre obec Hájske v Prílohe č. 2
zákona 582/2004 Z. z.
3. Hodnota pozemkov podľa Prílohy č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. stanovená pre obec Hájske:
• orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,8713 €/m²
• trvalé trávne porasty 0,1988 €/m²
4. Hodnota pozemkov podľa Prílohy č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. stanovená pre obec Hájske:
• záhrady 1,85 €/m²
• zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m²
• stavebné pozemky 18,58 €/m²
• ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,85 €/m²

§6
Sadzba dane
1. Obec Hájske ako správca dane v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje
ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky pozemky v katastrálnom území obce Hájske takto:
Druh pozemku

sadzba dane

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady , trvalé trávne porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, rybníky, a ostatné vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,40 %
0,30 %
0,30 %
0,25%
0,25 %

zo základu dane
zo základu dane
zo základu dane
zo základu dane
zo základu dane

§7
Výpočet dane z pozemkov
1. Daň z pozemkov sa vypočítava ako súčin základu dane podľa § 5 ods. 3. a 4. tohto VZN a ročnej
sadzby dane z pozemkov podľa § 6 tohto VZN.
II. ODDIEL
DAŇ ZO STAVIEB
§8
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Hájske podľa členenia uvedeného v § 10 zákona
č. 582/2004 Z. z.
§9
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.
§ 10
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnom území obce Hájske sa určuje za každý aj začatý m²
zastavanej plochy vo výške

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

0,05 €/m2
0,10 €/m2
0,15 €/m2
0,15 €/m2
0,5 €/m2
1,0 €/m2
0,5 €/m2

Pri viac podlažných stavbách obec určuje príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
§ 11
Výpočet dane zo stavieb
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 9 tohto VZN a ročnej sadzby dane
zo stavieb podľa § 10 tohto VZN
III. ODDIEL
DAŇ Z BYTOV
§ 12
Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory
nachádzajúce sa na území obce Hájske.
§ 13
Základ dane
1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

§ 14
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov v katastrálnom území obce Hájske je za každý aj začatý m² podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

Druh nehnuteľnosti
a) byty
b) nebytové priestory

Sadzba dane
0,15 €
0,15 €
§ 15
Výpočet dane z bytov

1. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 13 tohto VZN a ročnej sadzby z bytov podľa
§ 14 tohto VZN.
§ 16
Vyrubenie a platenie dane
1. Obec Hájske ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.
2. Ročná vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky vo vlastníctve cirkví , ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov,
2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam,
b) stavby vo vlastníctve cirkvi, ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov
c) stavby, slúžiace na účely športu
3. Obec Hájske ustanovuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov v kat. území Hájske o 15%
u stavieb na bývanie a bytov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
4. Daňovníci, ktorým patrí zníženie dane podľa ods. 3. musia mať trvalý pobyt v kat. území Hájske a sú
povinní predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane (napr. preukaz ŤZP a ŤZPS,
občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu, rozhodnutie o bezvládnosti, LV )
5. Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu
prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods.
1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.“.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 18
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce Hájske okrem
výnimiek ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z.
§ 19
Základ dane
1. Základom dane je počet psov vo vlastníctve daňovníka chovaný na území obce Hájske.
§ 20
Sadzba dane
1. Obec Hájske stanovuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 6,00 € a psa chovaného vo viacbytovom dome na území celej obce,
b) 4,00 € za psa chovaného v rodinnom dome,
c) 50 % z príslušnej sadzby podľa písm. a) alebo b) za psa chovaného osamelo žijúcim občanom
starším ako 65 rokov. Ak takýto občan vlastní viac psov, zníženie sadzby dane sa vzťahuje iba na
jedného psa.
§ 21
Výpočet dane
1. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 19 tohto VZN (počet psov) a sadzby dane
podľa § 20 tohto VZN.
§ 22
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti Obecnému úradu
v Hájskom do 30 dní od vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. Oznámenie musí obsahovať
identifikačné údaje daňovníka tj. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby), počet psov a ich
umiestnenie (v obytnom dome resp. v rodinnom dome).
2. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si na obecnom úrade registračnú známku pre každého psa
a zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je daňovník povinný nahlásiť do 15 dní od jej straty
obecnému úradu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŃ ZA UŹÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 23
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Obec určuje ako verejné priestranstvo - cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhoviská,
všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických
osôb. Verejným priestranstvom sú aj všetky pozemky verejne prístupné vo vlastníctve obce (okrem
pozemkov, ktoré boli prenajaté na užívanie fyzickým alebo právnickým osobám na základe platnej
nájomnej zmluvy).
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, reklamného
a propagačného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky stavebného materiálu alebo inej skládky
§ 24
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
vo vlastníctve obce Hájske v m2.
§ 25
Sadzba dane
1. Obec Hájske určuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá je
určená v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne:
a) 0,40 eura za každý aj začatý m2 - užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň
na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, pokiaľ sa obec s prevádzkovateľom nedohodne
na paušálnu sumu poplatku .
b) 2,00 eura/ mesiac - za príležitostnú skládku stavebného materiálu uloženého na ploche do 10 m2,
ak objektívne dôvody neumožňujú daňovníkovi skladovať materiál na vlastnom pozemku,
c) 3,50 eura/ mesiac - za príležitostnú skládku stavebného materiálu uloženého na ploche od 11 m2
do 25 m2, ak objektívne dôvody neumožňujú daňovníkovi skladovať materiál na vlastnom pozemku,
d) 2,00 eura - za príležitostný predaj zeleniny, ovocia a ostatného tovaru o obci, do 3 hodín
e) 7,00 eura - za príležitostný predaj ostatného tovaru o obci, nad 3 hodiny

§ 26
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný správcovi dane osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva a to pred začatím osobného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň,
v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný správcovi dane nahlásiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
3/ Miestnu daň daňovník uhradí jednorazovo do pokladne obecného úradu.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 27
Sadzba dane za predajné automaty
Ročná sadzba dane za jeden predajný prístroj a automat (ďalej len automat), ktorý vydáva tovar
za odplatu a je umiestnený v priestoroch prístupných verejnosti sa stanovuje na 70,00 eur/rok.
§ 28
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za predajné automaty
1. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: obchodné
meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia, dátum začatia prevádzky automatu, výrobné
číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené správcom dane.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie automatov.
§ 29
Oznamovacia povinnosť k dani za predajné automaty
1. Daňovník je povinný, v rámci oznamovacej povinnosti, oznámiť správcovi dane dátum umiestnenia,
dátum presunu a dátum domontovania automatu na území mesta v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala. Daňovník okrem uvedeného dátumu nahlási aj miesto umiestnenia automatu, adresu
kde bude alebo bol umiestený automat (obchodný názov spoločnosti, IČO, vlastníka nehnuteľnosti), typ
a číslo automatu.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 30
Predmet 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.

§ 31
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
- 66,000 eura za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
§ 33
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane.
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená .Nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 34
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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 Hájske.
Obec Hájske v súlade s ust. § 77 ods. 5 zákona ustanovuje, že poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „KO a DSO“) od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za
vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.
Poplatok platí vlastník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci Hájske trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce Hájske 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 nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
"nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce Hájske na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Hájske na účel podnikania.
Obec Hájske ustanovuje množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať,
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Hájske na iný účel ako na podnikanie
a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Hájske na účel podnikania.
§ 35
Sadzba poplatku
Obec Hájske určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na osobu
a kalendárny rok nasledovne :
a) Pre fyzickú osobu vo výške 0,049315 € za osobu a kalendárny deň,
ktorá má v obci Hájske trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Hájske
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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 (ďalej „nehnuteľnosť“)
b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce Hájske na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Hájske na účel podnikania:
Objem zbernej nádoby v litroch
110, 120, 240 a 1100

Sadzba poplatku v €/liter
0,01

poplatok pre poplatníka podľa bodu b) sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu zbernej
nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby
hodnota koeficientu je 1
Poplatok za jednu smetnú nádobu:
110 litrová nádoba
28,60 €
120 litrová nádoba
31,20 €
240 litrová nádoba
62,40 €

1100 litrová nádoba 286,00 €
Frekvencia odvozov: 1 x 14 dní t.j. 26 odvozov za rok
c) Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu ju 0,015 €
d) Obec Hájske zníži poplatok o 50% poplatníkovi, ktorý dovŕši v kalendárnom roku 80 rokov
veku.
§ 36
Vznik a zánik povinnosti poplatkovej povinnosti
1. V prípade ak došlo u poplatníka uvedeného v ustanovení § 77 ods. 2 písm. a) zákona, k zmene
už ohlásených údajov, tento je povinný postupovať v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.
2. Ak poplatník podáva správcovi poplatku ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z,
je povinný predložiť s ohlásením doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených údajov
§ 37
Splatnosť poplatku
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 38
Spôsob platenia miestnych daní a miestneho poplatku
1. Miestne dane a miestny poplatok môže daňovník alebo poplatník uhrádzať:
a) bezhotovostným stykom (prevodným príkazom)
b) poštovou poukážkou
c) v hotovosti priamo do pokladne OcÚ
2. Miestna daň, miestny poplatok, splátka dane a pomerná časť dane sa zaokrúhľujú na euro centy nadol.
§ 39
Priestupky a sankcie
1. Porušenie povinnosti na úseku miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné

odpady je sankcionované podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní .
2. Ak si poplatník nesplní registračnú alebo ohlasovaciu povinnosť k poplatku včas správca dane
v zmysle §
155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní uloží pokutu.
3. Ak nebudú dane a poplatok zaplatené najneskôr v deň splatnosti alebo v ustanovenej výške správca
dane
vyrubí úrok z omeškania v zmysle § 156 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
4. Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení nesk. predpisov sa dopustí ten,
kto:
a) si nesplní oznamovacie povinnosti vyplývajúce z tohto VZN
b) si nevyzdvihne registračnú známku pre každého psa a nezabezpečí, aby psy známku nosili
c) neohlásil stratu registračnej známky pre psa
d) neoprávnene užíva verejné priestranstvo
e) neoznámi do 30 kalendárnych dní ukončenie užívania verejného priestranstva
f) užíva verejné priestranstvo nad rámec povolenej plochy záberu verejného priestranstva, plochy
rozkopávky,
zariadenia staveniska, lešenia a skládky voľne položeného stavebného materiálu,
5. Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže starosta obce uložiť právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 40
Konanie
1. V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok), zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V konaní o priestupkoch sa postupuje podľa
zákona 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Daňovníci a poplatníci sú povinní spolupôsobiť v daňovom konaní.

§ 41
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) poverení zamestnanci obecného úradu

DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2015 obce Hájske o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli
obce Hájske a na internetovej stránke obce Hájske dňa 29. novembra 2015.
2. Obecné zastupiteľstvo v Hájskom sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 16.12.2015,
uznesením č.72/9/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vyvesené:30.11.2015
zvesené: 15.12.2015

