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VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

za obec : starosta obce v.r.

Obecné zastupiteľstvo v Obci Vysoká nad Uhom v zmysle §4ods.3 písm.c), § 6 a §11 ods.4 písm. d),
e)a g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade
s ustanoveniami §4 a súvisiacich ustanovení a zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vysoká nad
Uhom č. 4/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Časť I.
Všeobecné ustanovenia
článok 1
Predmet úpravy VZN
1. Miestnymi daňami, ktoré ukladá Obec Vysoká nad Uhom sú:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje
2. Miestnym poplatkom, ktorý ukladá Obec Vysoká nad Uhom je miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
Časť II.
Daň z nehnuteľností
článok 2
Predmet dane
1. Daň z nehnuteľností 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“)

Daň z pozemkov
článok 3
Hodnota pozemkov
1. Správca dane ustanovuje na území obce Vysoká nad Uhom hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základe dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2
a) orná pôda
0,5131 EUR/m2
b) trvalé trávne porasty
0,0982 EUR/m2
c) záhrady
1,32 EUR/m2
d) stavebné pozemky
13,27 EUR/m2
e) zastavané plochy a nádvoria 1,32 EUR/m2
f) ostatné plochy
1,32 EUR/m2
článok 4
Sadzba dane z pozemkov
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Vysoká nad Uhom, okrem sadzby určenej
podľa ods. 2) tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,75%
b) záhrady 0,35% zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35% zo základu dane
d) stavebné pozemky 0,35% zo základu dane
2. Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo
slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,5% zo základu dane
článok 5
Sadzba dane zo stavieb
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
a) 0,040 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,040 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,120 EUR za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,150 EUR
e) za samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží
e) 0,200 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 0,400 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,120EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok
0,030EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

článok 6
Sadzba dane z bytov
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,066 EUR – byty v bytových domoch
b) 0,150 EUR – nebytové priestory
článok 7
Oslobodenie od dane z nehnuteľností
1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) Pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) Pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) Pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
2. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb:
a) Stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam
článok 8
Zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia daňovej
povinnosti dane z pozemkov, stavieb a bytov je viac ako 75 rokov.
2. Správca dane poskytne zníženie dane z pozemkov na základe predložených dokladov
preukazujúcich dôvod zníženia, vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú osamelo žijúci občania starší
ako 75 rokov a ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
3. Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
b) 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve osamelo žijúcich
občanov starších ako 75 rokov alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.

Čast III
Daň za psa
článok 9
Sadzba dane za psa
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 5,- EUR za psa chovaného v rodinnom dome
b) 5,- EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome
c) 5,- EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií
článok 10

Oslobodenie od dane za psa
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa ak je daňovníkom:
a) nevidomá osoba
b) osamelo žijúca osoba vo veku nad 75 rokov
c) držiteľom preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom)
2. Ak daňovník podľa ods. 1 vlastní alebo drží viac psov, od dane je oslobodený iba jeden pes.
Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Oslobodenie od dane podľa ods. 1 musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na
oslobodenie od dane
4. Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo
a povolilo oslobodenie.
článok 11
Zníženie dane za psa
Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% ak daňovníkom je:
a) Držiteľ preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý)
Časť IV
Daň za užívanie verejného priestranstva
článok 12
Predmet dane za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Vysoká nad
Uhom a to najmä:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b ) zelené pásy medzi cestnou komunikáciou a chodníkmi,
d) parkoviská: pred obecným úradom, pri rímskokatolíckom kostole, pri kostole
reformovanej cirkvi, pri cintoríne, pri kultúrnom dome.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) predajného zariadenia
d) zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
e) umiestnenie skládky.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

článok 13
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 EUR/m2 za každý aj začatý deň:
2. Ak sa predaj tovaru alebo výrobkov uskutočňuje z motorového vozidla, potom daň
sa stanovuje za miesto a deň takto:
a) u osobného auta bez prívesu 2,- EUR ,
b) u dodávkového auta a osobného auta s prívesom 3,-EUR,
c) u nákladného auta /Avia, Traktor, Liaz a pod./ 5,- EUR.
d) umiestnenie cirkusu je sadzba 15,- EUR a za kolotoč, lunapark a inú atrakciu
3,50 za každé zariadenie a deň.
e) pravidelný predaj v pojazdných predajniach 0 €.
článok 14
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane:
a) pre cirkevné, kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely,

Časť V.
Daň za predajné automaty

článok 15
Sadzba dane, oslobodenie od dane, povinnosti daňovníka
1. Sadzba dane je 30,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
2. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane pre predajné automaty vydávajúce:
a) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb,
b) hygienické návleky (na obuv),
c) mlieko a mliečne výrobky.
3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením údajov:
a) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
c) výrobné číslo a druh predajného automatu.
Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov v
rozsahu týchto údajov.

Časť VI.
Daň za nevýherné hracie prístroje

článok 16
Sadzba dane, povinnosti daňovníka
1. Sadzba dane je 50,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
2. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením údajov:
a) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
c) výrobné číslo a druh nevýherného hracieho prístroja.
Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích
prístrojov v rozsahu týchto údajov.

Časť VII.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
článok 17
Poplatník
1. Poplatníkom je 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 nehnuteľností ako vodná plocha
2. Právnická osoba, ktorý je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie
3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania
článok 18
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je:
a) Pre poplatníka podľa §17 ods. 1
EUR/osoba ročne

0,02466 € za osobu a kalendárny deň t.j. 9,-

b) Pre poplatníka podľa §17 ods. 2 a §17 ods. 3 v závislosti od veľkosti zbernej nádoby
nasledovne:
110 l................18,16 EUR/rok........tj. 0,165 EUR/l
120 l...............19,80 EUR/rok........tj. 0,165 EUR/l
240 l ..............39,60 EUR/rok........tj. 0,165 EUR/l
1100 l ...........136,00,- EUR/rok.....tj. 0,1123 EUR/l
c) Sadzba poplatku za vývoz drobných stavebných odpadov je 60,- EUR/t tj. 0,06 EUR/kg

článok 19
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje zníženie poplatku: 10 %
- potvrdenie o prechodnom pobyte.
- pre užívateľov nehnuteľností bez trvalého pobytu a prechodného pobytu
2. Správca poplatku ustanovuje oslobodenie od poplatku ak ide o fyzickú osobu:
-držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
-prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu
-osoba, ktorá sa v určenom období dlhodobo t.j. min.6 po sebe nasledujúcich mesiacov
zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí, K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie
zamestnávateľa, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza a pod. úradne preložené do
slovenského jazyka.
-študenta, ktorý sa preukáže potvrdením o návšteve školy
-osobu, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb
-osobu vo výkone väzby.
2. Správca poplatok vráti na základe žiadosti, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi ktorému
zanikla povinnosť platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti
poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta,
- kópiu úmrtného listu.

článok 20
Ohlásenie a vyrubenie poplatku
1/ 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.
2/ Poplatok vyrubí obec platobným výmerom na základe ohlásených údajov alebo z posledných
jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru do 28. februára.
3/ Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa ods. l zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku podľa okolnosti,
ktoré nastali.
4/ Poplatok je splatný do 31. marca bežného roka. U poplatníkov, keď poplatková povinnosť
spolu je nad 16,60 eura, môže poplatok zaplatiť v štyroch rovnakých splátkach a to do 31.
marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka.

Časť IX.

Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2008 a dodatky č. 1/2011,
2/2015.
2. Na VZN č.4/2016 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Uhom dňa 8.12.2016.
3. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2017.

Vo Vysokej nad Uhom, dňa: 8.12.2016
........................................
starosta obce v.r.

