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Obec Bohúűovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona e.369/1990 Zb. o obecnom zriadenÍ v
znení neskorsích predpisov a ustanoveniami zákona e. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorsích
predpisov u sta n o v u je pre územie obce Bohúűovo toto

VSEOBECNE

ZÁ V ÁZNÉ

NARIADENIE

c.2/2010
o miestnych daniach amiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Bohúűovo

I. éast'

§1
ÚVODNÉ

USTANOVENIA

II Toto vseobecne závazné nariadenie /d'alej len "VZN"I upravuje podmienky urőovania
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady na území obce Bohúiíovo.
210bec Bohúnovo na svojom území ukladá tieto miestne dane:
al dan z nehnutel'ností
bl dan za psa
el dan za uzívanie verejného priestranstva
310bec Bohúiiovo na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

II. éast'
MIESTNE

DANE
§2

Dan z nehnutel'ností
Dan z nehnutel'ností zahnia:
al dan z pozemkov
bl dan zo stavieb

§3
Dan z pozemkov
% Daiiovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona c. 58212004 Z.z. o
miestnych daniach amiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , v znení
d'alsich zmien (d'alej len zákon o miestnych daniach)

,
,
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I redmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Bohúiíovo v ölenení podl'a § 6 ods. 1 ai
6 zákona o miestnych daniach. SÚ to nasledovné:
al omá pőda, chmel'nice, vinice, ovocné sady,
bl trvalé trávne porasty,
ci záhrady,
d/lesné pozernky, na ktorych sú hospodárske lesy,
el rybníky s chovom ryb a ostatné hospodársky vyuzívané vodné plochy,
fl zastavané plochy a nádvoria,
gl stavebné pozemky,
hl ostatné plochy okrem stavebnych pozernkov.
A Spősob vypoötu základu dane z pozernkov je uvedeny v ustanovení § 7 zákona o miestnych
daniach. Vypoöet musí prevádzat' vzdy k 1. januáru zdaiiovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré
nastanú poéas zdaiiovacieho obdobia správca dane nebude prihliadat', okrem prípadov kde je to
u ravené platnou právnou úpravou.
j seobecná roéná sadzba dane z pozemkov je pre druhy pozemkov podl'a § 6 ods. 1 písm. al, b/,
el, el, fl, g! a hl je 0,25%.
I seobecná roöná sadzba dane z pozernkov podl'a § 6 ods. 1 písm. dI je z 4,5 %.
I ákladom dane z pozernkov podl'a § 6 ods. 1 písm. al, b/, dl a el je hodnota pozemku bez
porastov uröená vynásobením vymery pozernkov v m2 a hodnoty pödy za 1 m2 uvedenej v prílohe c.
1 zákona o miestnych daniach a to omá pöda 0,358 € 1m2 a trvalé trávne porasty 0,041 € 1m2• U
lesnych pozernkoch, na ktorych sú hospodárske lesy a u rybníkoch s chovom ryb a ostatnych
hospodársky vyuzívanych vodnych plöch hodnota pozemku zistená podl'a platnych predpisov o
stanovení vseobecnej hodnoty majetku.
I ákladom dane z pozemkov podl'a § 6 ods. 1 písm. el, fl a hl je hodnota pozemku uréená
vynásobením vymery pozernkov v m2 a hodnoty pozernkov za 1 m2 uvedenej v prílohe C. 2. zákona
o miestnych daniach a to 1,327 € 1m2 •
Základom dane z pozemkov podl'a § 6 ods. 1 písm. g! je hodnota pozemku uréená vynásobením
vymery pozernku v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe C. 2 a to
13,277 € 1m2•
! zmysle § 17 ods. 2 zákona sú oslobodené od daíiovej povinnosti pozernky nachádzajúce sa v
intraviláne obce: park pri evanjelickom kostole a park pri reformovanom kostole.

§4
Dan zo stavieb

1 aíiovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.
t redmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Bohúiíovo v ölenení podl'a § 1O zákona o
miestnych daniach.
I ákladom dane zo stavieb je vymera zastavanej plochy v m". Zastavanou plochou sa rozumie
pödorys stavby na úrovni najrozsiahlejsej nadzemnej casti stavby, priöom sa do zastavanej plochy
nezapoőítava preönievajúca öast' stresnej konstrukcie
Roöná sadzba dane za stavieb je za kazdy aj zaöaty m2 zastavanej plochy nasledovne:
al 0,033 € za stavby na byvanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkeiu pre hlavnú
stavbu
bl 0,06 € za stavby na pődohospodársku
produkeiu, skleníky, stavby vyuzívané na
skladovanie vlastnej pödohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
ci 0,10 € za stavby rekreaönych a záhradkárskych chát a domöekov na individuálnu

rekreáciu,
cll 0,132 € za samostatne stojace ganíze a samostatné stavby hromadnych garází a stavby
uréené ale pouzívané na tieto úöely postavené mimo bytovych domov,
el 0,50 € priemyselné stavby, stavby slúziace energetike, stavby slúziace stavebníctvu,
stavby .uzivané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
fl 0,35 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú éinnost', skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatnym podnikaním a zárobkovou öinnost'ou,
gJ 0,50 € stavby pre vodné hospodárstvo
hJ 0,05 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách al az gl

1 Sadzba dane podl'a odseku 4 písm. a) a f) sa pri viacpodlaznych stavbách zvysuje
o 0,0249 € za kazdy aj zaöaty m2 zastavanej plochy za kazdé nadzemné podlazie.
'6/ zmysle § 17ods. 1 písm. c) sú oslobodené od daiíovej povinnosti stavby v intraviláne obce:
evanjelicky kostol a reformovany kostol.

§5

Oznamovacia povinnost', vyrubenie dane a platenie dane

Daiíovník je povinny oznámit' vznik daiíovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo diia
vzniku daiíovej povinnosti.
Obec vyrubí daií platobnym vymerom. Vyrubená daii je splatná do 15 dní odo dna nadobudnutia
rávoplatnosti platobného vymeru.
Správca dane s úöinnost'ou od 1. januára 2010 uréuje platenie dane z nehnutel'ností v styroch
rovnakych splátkach, a to:
1. splátka 31. mája,
II. splátka 31. júla,
Ill. splátka 30. septembra,
lY. splátka 30. novembra bezného roka, na ktory sa dari vyrubuje.
V rípade splátok dane je dan splatná v lehotách uréenych obcou.
aiiové priznanie k dani z nehnutel'nosti je daiíovník povinny podat' príslusnérnu správcovi dane
do 31. januára toho daiíovacieho obdobia , v ktorom mu vznikla daiíová povinnost', ak tento zákon
neustanovuje inak a v d'alsích zdaiíovacích obdobiach do toho termínu, len ak nastali zmeny
skutoéností rozhodujúcich na vyrubenuie dane sa nepovazuje zmena sadzieb dane z nehnutel'nosti.
Akje pozemok a stavba v spoluvlastníctve viacerych osöb, priznanie podá kazdá fyzická osoba
alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou uréili
spoluvlastníci, priöom túto skutoönost' musia písomne oznámit' správeovi dane pred uplynutím
lehoty na podanie daüového priznania.
Daiíovník je povinní v priznaní uviest' vsetky skutoénosti rozhodujúce na vypoéet dane a dari si
sám vypoöítat'.
~ Daiíovník, ak ide o fyziockú osobu ,je povinny uviest' v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné őíslo, a ak ide oprávniekú osobu je povinny uviest' aj obehodné meno
alebo názoiv , identifikaéné öíslo a sídlo. Súöasne je daiíovník povinny vyplnit' vsetky údaje podl'a
daiíového priznania. Osobné údaje podl'a tohoto odseku sú chránené podl'a osobitného predpisu.
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§6

Dan za psa
redmetom dane za psa je pes starsí jako 6 mesiacov chovany fyzickou osobou alebo právnickou
osobou. Predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastní alebo pouzíva obéan s t'azkym
zdravotnym postihnutím.
Daiíovníkomje
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoráje vlastníkom psa alebo drzitel'orn
sa, ak sa nedá preukázat', kto psa vlastní.
Správca dane uréuje sadzbu dane zajedného psa a kal end árny rok 5,00 €
[4 Základom dane je poöet psov
A Daiíovník doruöí písomné oznámenie o vzniku a zániku daiíovej povinnosti k dani za
psa osobne alebo postou. Pri vzniku daiíovej povinnosti daiíovník uvedie tieto údaje:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého, príp. prechodného pobytu
a fyzická osoba, ktoráje podnikatel'om a právnická osoba aj obchodné meno,
a sídlo podnikania,
- dátum nadobudnutia psa, plemeno, dátum narodenia psa, pohlavie, vyska v cm, farba,
zvlástne poznávacie znamenie, miesto alebo adresa, kde sa pes trvale zdrziava alebo je
chovany a na aky úőel sa pes drzí
Pri zániku daiíovej povinnosti daiíovník uvedie tieto údaje:
- dátum zániku daiíovej povinnosti a sp6sob zániku daiíovej povinnosti Ipredaj,
darovanie psa, uhynutie, utratenie psa!
Daií za psa obec po prvy krát vyrubí platobnym vymerom. V d'alsích zdaiíovacích
obdobiach je dari na zdaiíovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
ríslusného roka
I Sp6sob vyberanie dane za psa:a! v hotovosti do pokladnice obecného úradu
bl postovou poukázkou
el prevodom z úötu na úöet öíslo: 20325582/0200, VÚB banka Rozűava

ico

§7

Oznamovacia povinnost', vyrubenie dane a platenie dane

aiíovník je povinny oznámit' vznik zánik a zmenu daiíovej povinnosti
odo diía vzniku daiíovej povinnosti .

. I Obec vyrubí daií platobnyrn
právoplatnosti

platobného

správcovi

dane do 30 dní

vymerom, Vyrubená daii je splatná do 15 dní odo diia nadobudnutia

vymeru,

Ak daiíová povinnost'
zanikne v priebehu zdaiíovacieho
obdobia a daiíovník oznámi túto
skutoénost' správcovi dane do 30 dní odo diía zániku daiíovej povinnosti,
správca dane vráti
pomemú éast' dane za zostávajúce mesiace zdaiíovacieho
obdobia, za ktoré bola daií zaplatená.
Nárok na vrátenie pomemej
casti dane zaniká, ak daiíovník v uvedenej lehote zánik daiíovej
povinnosti neoznámi.
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§8
Dan za uzívanie verejného priestranstva

ti Verejnym priestranstvom na úőely tejto dane sú verejnosti pristupné pozemky vo
vlastníctve obce, ktorymi sa rozumejú nasledovné miesta:
al hlavné (státne) a vsetky vedfajsie (miestne) pozemné komunikácie v celej svojej
dÍzke a v sírke od krajnice po krajnicu,
bl upravená plocha pre chodenie obyvatel'ov na celom území obce,
el vsetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d/ priestor pri obecnom úrade, kultúmom dome, námestie v okolí kostolov.
I redmetom dane za uzívanie verejného priestranstva je osobitné uzívanie verejného priestranstva.
I Osobitné uzívanie verejného priestranstva je:
a) zabratie verejného priestranstva za úöelom poskytovania sluzieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia , predajného zariadenia
c) umiestnenie skládky
d) trvalé parkovanie
a trvalé parkovanie sa povazuje opakované parkovanie nad 5 hodín denne
1 aiíovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré verejné priestranstvo uzíva.
7 Obec stanovuje trvalé parkovanie v rozsahu súőasne maximálne dvoch vozidie1 u jedného
daiíovníka
;. ákladom dane za uzívanie verejného priestranstva je vymera uzivaného verejného priestranstva
v m2 alebo parkovacie miesto.
t Sadzba dane za uzívanie verejného priestranstva je 0,50 € za kazdy aj zaőaty den prípadne
rocnym pausálem vo vyske pre vozidlá nad 3, 5 t a to 170,00 € jedno vozidlo/rok.
! aíiovník je povinny osobne alebo písomne oznámit' zaéatie osobitného uzívania
verejného priestranstva obci najneskör den pred zaöatím uzívania, iba vynimoöne v den,
kedy sa má zaöat' osobitné uzívanie verejného priestranstva. Daiíovník je povinny ohlásit' obci do 3
dní kazdú skutoénost', ktorá má alebo möze mat' vplyv na vysku stanovenej, resp. zaplatenej dane.
Dariovník je povinny osobne alebo písornne oznárnit' skonéenie osobitného uzívania verejného
riestranstva obci a je povinny verejné priestranstvo uviest' do pövodného stavu.
'Dan za uzívanie verejného priestranstvaje splatná:
al jednorázovo v hotovosti do pokladnice obecného úradu
bl pri dobe osobitného uzívania verejného priestranstva najviac za 15 kalendámych dní je
splatná v den ohlásenia vzniku daiíovej povinnosti v hotovosti do pokladnice obce
el pri dobe osobitného uzívania verejného priestranstva za viac ako 15 kalendámych dní je
splatná tyzdennymi alebo mesaönymi splátkami v hotovosti do pokladnice obecného úradu,
postovou poukázkou alebo prevodom z úétu
O Od platenia poplatku sú oslobodení tí, ktorí uzívajú verejné priestranstvo na skladovanie
stavebného materiálu k vystavbe na základe stavebného povolenia.
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Ill.

C ast'

§ 9
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

I íiestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (d'alej len "poplatok") sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
I Ak d'alej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorym je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvaly pobyt alebo prechodny pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená uzívat' alebo uzíva byt, nebytovy priestor, pozemnú stavbu alebo
jej éast', alebo objekt, ktory nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocny sad, trvaly
trávny porast na iny úöel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktory je evidovany v katastri nehnutel'ností ako vodná
plocha (d'alej len "nehnutel'nost"'),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uzívat' alebo uzíva nehnutel'nost' nachádzajúcu
sa na území obce na iny úőel ako na podnikanie,
c) po dnikatel' , ktory je oprávneny uzívat' alebo uzíva nehnutel'nost' nachádzajúcu sa na
území obce na úéel podnikania.
Ak má osoba podl'a odseku 2 písm. a) v obci súéasne trvaly pobyt a prechodny pobyt, poplatok
platí iba z dövodu trvalého pobytu. Ak má osoba podl'a odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v
obci trvaly pobyt alebo prechodny pobyt a súöasne je oprávnená uzívat' alebo uzíva
nehnutel'nost' na íny úöel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dővodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu .
A

11 Poplatok od poplatníka v ustanovenej vyske pre obec vyberá a za vybrany poplatok ruőí
al vlastník nehnutel'nosti; ak je nehnutel'nost' v spoluvlastníctve viacerych spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytovy dom, poplatok vyberá a za vybrany poplatok ruéí zástupca alebo
správca uröeny spoluvlastníkmi, ak s vyberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
nedoslo k uréeniu zástupcu alebo správcu, obec urőí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktory poplatok pre obec vyberie,
bl správca, ak je vlastníkom nehnutel'nosti stát, vyssÍ územny celok alebo obec (d'alej le
"platitel"'). Platitel' a poplatník sa mözu písomne dohodnút', ze poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ruöí platitel'.
Poplatková povinnost' vzniká dűom, ktorym nastane skutoönost' uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnost' zaniká díiom, ktorym zanikne skutoönost' zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
~ Sadzba poplatku je 0,0192 € za osobu a kalendámy den, t. j. 7,00 € za osobu na rok.
Poplatník je povinny do jedného mesiaca odo dna vzniku povinnosti platit' poplatok, odo dria,
ked' nastala skutoönost', ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skonéenia
obdobia uröeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak doslo k zmene ui ohlásenych
údajov, ohlásit' obci
al svoje meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (d'alej len "identifikaöné údaje"); ak je poplatníkom osoba podl'a
odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikaéné éíslo (ICO),
bl identifikaöné údaje inych osöb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podl'a § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach
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I Poplatník je oprávneny podaf obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, ze jeho povinnost' platit'
poplatok má byf nizsía, ako mu bo la vyrubená, alebo ak ziada o znízenie poplatku z dövodu, ze
neuzíva nehnutel'nosf, ktorú je oprávneny uzívat'.
Obec vyrubí poplatok platobnym vymerom. Vyrubeny poplatok je splatny do 15 dní odo diía
nadobudnutia právoplatnosti platobného vymeru.

101 Obec poplatok

odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáze na základe nasledovnych

podkladov:
aj potvrdenie o pobyte mimo obce,
bl öestné vyhlásenie obéana o pobyte mimo obce
ze sa v uröenorn období dlhodobo zdrziava alebo zdrziaval v zahraniőí, alebo ze neuzíva
nehnutel'nost', ktorúje oprávneny uzívat', viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
1 poplatok sa znízi o 50%, ak poplatník navstevuje skolu mimo obce, s vynirnkou studentov
denne dochádzajúcich na základe potvrdenia o návseve skoly a ubytovacieho preukazu.
2h Poplatok sa uréuje na obdobie kal end árny rok.
i3 Vrátenie preplatku
Ak v priebehu uröeného obdobia zanikne poplatková povinnost' poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubeny platobnym vymerom, obec vráti pomemú őast' poplatku rozhodnutím do
30 dní odo diía doruöenia dodatoöného platobného vymeru alebo odo dria zistenia tejto
skutoönosti, najneskör vsak do 60 dní od skonöenia obdobia, za ktoré bol poplatok uhradeny.

IV. éast'
§ 10
Spoloéné ustanovenia
1/ Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Bohúiíovo.

§11
Závereéné ustanovenia
1) Na tomto vseobecne závaznom nariadenÍ obce Bohúűovo sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo obce
Bohúűovo dűa 10. 12.2010. uznesením c. 25/2010
2) Doom úéinnosti tohto vseobecne závazného nariadenia sa zrusuje VZN c.1/2009 zo dűa 11. 11.
2009.
3) Zmeny a doplnky tohto vseobecne závazného nariadenia schval'uje Obecné zastupitel'stvo obce
Bohúűovo,
4) Toto vseobecne závazné nariadenie nadobúda úéinnost' 01. 01. 2011.

l.VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bohúiíovo diía: 10. 12.2010
2.VZN zve sené z úradnej tabule obce Bohúiíovo diía:

05. (Jl tl-lJll

I
Ágnes Takács, Ing.
starostka obce

