Obec Hontianske Moravce na podklade ust. § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zák. 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 pre územie Obce Hontianske Moravce t o t o

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2 / 2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
I. časť
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Hontianske Moravce.
(2) Územím obce Hontianske Moravce je katastrálne územie Kostolné Moravce a katastrálne
územie Opatové Moravce.
(3) Obec Hontianske Moravce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
(4) Obec Hontianske Moravce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
II. č a s ť
Daň z nehnuteľností
§2
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“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, správca pozemku
vo vlastníctve vyššieho územného celku, zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len kataster),
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových
úprav,
d) nájomca ak
1. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
2. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v
katastri,
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene c).
(2) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1 je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva.
(3) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú , daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a
nerozdielne.
(4) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Obce Hontianske Moravce v členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,

b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
§4
Základ dane
(1) Základom dane s pozemkov podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), c), e), je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2.
(2) Hodnota pôdy pre územie obce Hontianske Moravce je stanovená podľa príloh č.1 a 2
k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:
a) Orná pôda

b) Trvalé trávne porasty

Katastrálne územie:
Kostolné Moravce
Opatové Moravce
Katastrálne územie:
Kostolné Moravce
Opatové Moravce

0,5022 EUR/m2
0,4461 EUR/m2
0,0766 EUR/m2
0,1510 EUR/m2

c) Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na celom území Obce Hontianske
Moravce.
1,32 EUR/m2
e) Stavebné pozemky na celom území Obce Hontianske Moravce 13,27 EUR/m2
(3) Základom dane s pozemkov podľa § 3 ods. 4 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
( Vyhláška č.492/2004 Z.z. a Zákon 382/2004 Z.z. v platných zneniach )
§5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ,trvalé trávne porasty
0,60 % zo základu dane,
c/ záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,50 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,50 % zo základu dane,
e/ stavebné pozemky
0,50 % zo základu dane,
(2) V zastavaných častiach obce je ročná sadzba dane z pozemkov podľa odst. 1 písm. a/
0,50 % zo základu dane.
§6
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je:
a) vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, vyššieho územného celku
(ďalej len vlastník stavby )
b) ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú ,
daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom
dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
(2) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1 je daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
§7
Predmet dane a základ dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Hontianske Moravce v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátanie stavieb na vlastnú administratívu,

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely , postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby slúžiace
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
(2) Predmetom dane so stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(3) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
(4) 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.
§8
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,05 EUR
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,10 EUR
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
0,15 EUR
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely , postavené mimo bytových domov,
0,20 EUR
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby slúžiace
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,50 EUR
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,50 EUR
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,10 EUR
(2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každé ďalšie podlažie (nadzemné
i podzemné) okrem prvého nadzemného podlažia vo výške
a) 0,03 EUR za každé ďalšie podlažie pri stavbách uvedených v § 8 ods.1 písm. a), c), e), g),
b) 0,33 EUR za každé ďalšie podlažie pri stavbách uvedených v § 8 ods.1 písm. b)
c) 0,20 EUR za každé ďalšie podlažie pri stavbách uvedených v § 8 ods.1 písm. f)
§9
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve obce.
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z bytov a je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú , daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci
za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom
dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia,
ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 10
Predmet, základ a sadzba dane
(1) Predmetom dane z bytov v bytových domoch postavených na území Obce Hontianske Moravce
sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb.
(2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(3) Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu
a nebytového priestoru.
§ 11
Oslobodenie od dane, zníženie dane z nehnuteľností
(1) Od dane z nehnuteľností sú na území Obce Hontianske Moravce oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve Obce Hontianske Moravce,
b) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie a na vykonávanie náboženských
obradov štátom registrovaných cirkví,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
(2) Správca dane môže v jednotlivých prípadoch daň z nehnuteľností znížiť u daňovníka – fyzickej
osoby, ak o to daňovník požiada, v prípadoch, keď
a) daňovník je osamelou osobou staršou ako 65 rokov,
b) nehnuteľnosti slúžia výlučne pre potrebu osôb uvedených v písm a).
(3) Pri posudzovaní oprávnenosti žiadosti daňovníka o zníženie dane, správca dane vychádza z ust.
§ 17 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a z miestnych podmienok.
§ 12
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Daňová povinnosť 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 nehnuteľností. Ak sa daňovník
stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti
je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich
pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
(2) 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 nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti
alebo ich zmeny nastali.
III. č a s ť
Daň za psa
§ 13
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce fyzickou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

§15
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok 10,00 EUR v rodinných domoch
a 25,00 EUR v bytových domoch.
(3) Táto sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(4) Správca dane môže v jednotlivých prípadoch daň za psa znížiť o 50 % u daňovníka – fyzickej
osoby bývajúcej v rodinnom dome, ak o to daňovník požiada, v prípadoch, keď
a) daňovník je osamelou osobou staršou ako 70 rokov,
b) daňovníkom je držiteľ preukazu ŤZP, ŤZPS starší ako 62 rokov,
c) daňovníci uvedení v ods.4 písm. a/ a b/ sú vlastníkmi alebo držiteľmi len jedného psa.
§16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.
IV. č a s ť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 17
Predmet a základ dane, sadzba dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva .
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Hontianske Moravce.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
b) umiestnenie skládky stavebného materiálu,
c) prechodné parkovanie vozidla ( ťažného alebo prípojného ).
(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
(6) Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na území obce je 0,10 EUR
za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň ak sa verejné
priestranstvo užíva podľa ods. 3 písm. a) a b). Ak sa verejné priestranstvo užíva podľa ods. 3
písm. c) výšku poplatku určí správca dane paušálnou sumou primeranou výmere zaujatého
priestranstva a počtu dní počas ktorých bude osobitne užívané.
(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne podať oznámenie o začatí
a ukončení užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Hontianskych Moravciach pred
začatím minimálne v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva a pred ukončením
v deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(8) Ak osobitným užívaním verejného priestranstva dôjde k narušeniu jeho stavu, daňovník je
povinný verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu.
(9) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a
lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
IV. č a s ť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 18
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) 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 (ďalej len nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce
alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka
jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 19
Sadzba poplatku a určenie poplatku
(1) Sadzba poplatku je 0,055 EUR za osobu - poplatníka a jeden kalendárny deň, ak je
poplatníkom osoba podľa § 19 ods. 2 písm. a).
(2) Sadzba poplatku je 0,055 EUR za osobu a jeden kalendárny deň ak je poplatníkom osoba podľa
§ 19 ods.2 písm. b) a písm. c ).
(3) Sadzba poplatku je 0,03 EUR za jeden kalendárny deň ak je poplatníkom osoba podľa § 19
ods.2 písm. c) poskytujúca pohostinné, reštauračné a kaviarenské služby na území obce.
(4) Sadzba poplatku je 0,1095 EUR za jeden kalendárny deň ak je poplatníkom osoba podľa § 19
ods.2 písm. c) poskytujúca obchodné služby na území obce.
(5) Poplatkovým obdobím je jeden kalendárny rok.
(6) Výška poplatku pre poplatníkov podľa odseku 1 sa určuje súčinom sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v roku.
(7) Výška poplatku pre poplatníkov podľa ods. 2, 3, 4 sa určuje súčinom sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v roku a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
(8) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v priebehu roka je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na obdobie kalendárneho roka, ktoré sú s poplatníkom
v pracovnoprávnom vzťahu v štátnozamestnaneckom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu
alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť

v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, do počtu osôb sa zaratúva i
fyzická osoba – podnikateľ; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, a
b) miest určených na poskytovanie služby ak ide o poplatníka poskytujúceho reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby alebo
c) priemerný počet osôb podľa písm. a) neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom 1 ak ide o poplatníka poskytujúceho obchodné
služby,
d) priemerný počet osôb podľa písm. a) neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom 1 ak ide o poplatníka, u ktorého sa ukazovateľ
produkcie neurčuje podľa písm. b) alebo písm. c).
(9) Rozhodujúcim obdobím pre určenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov je
predchádzajúci kalendárny rok v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať a vykonával
v nehnuteľnosti svoju činnosť alebo obdobie 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti
u poplatníkov, ktorým poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka.
§ 20
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 19 ods. 2 písm a) aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 19 ods. 2
písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 23, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
§ 21
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Vyrubený poplatok je možné platiť v splátkach ak prevyšuje sumu 30,00 EUR u daňovníka – fyzickej
osoby.
(5) Splátky sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§ 22
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti ustanovených v tomto všeobecne záväznom nariadení.
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže , že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
(3) Podkladom na preukázanie skutočností uvedených v ods. 2 je
a) potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním v mieste sídla školy,
b) potvrdením o mieste prechodného pobytu mimo obce Hontianske Moravce,
c) pracovnou zmluvou so zamestnávateľom, preukazujúcou dlhodobú neprítomnosť na území obce,
d) čestným prehlásením ak sa nedajú splniť predchádzajúce preukazné skutočnosti.

(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
(5) Obec poplatok zníži o 25 % u tých poplatníkov – fyzických osôb ktorí si poplatkovú povinnosť
splnia v termíne stanovenom v rozhodnutí o vyrubení poplatku za celé poplatkové obdobie.
(6) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ust. ods. 2 sa podáva na tlačive vydanom obcou.
V. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 23
Spoločné ustanovenia
(1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 1 ods. 3 písm. a) vykonáva obec Hontianske Moravce.
(2) Správu miestnych daní podľa § 1 ods. 3 písm. b) a c) a poplatku podľa § 1 ods. 4 vykonáva
Obec Hontianske Moravce.
(3) Daň z nehnuteľností a daň za psa, vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(4) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa správca dane
vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová
povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(5) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(6) Daň z nehnuteľností a daň za psa prevyšujúca 30,00 EUR u daňovníka – fyzickej osoby je splatná
v dvoch splátkach.
(7) Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
§ 24
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa
podľa ustanovení 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 a zák. č. 563/2009 Z.z .
o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Hontianske Moravce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Hontianskych Moravciach dňa 10.12.2012 uznesením č. 29/2012.
(3) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hontianske Moravce č. 2/2011
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Hontianske Moravce.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Ing. Rudolf Gabryš
starosta obce
Vyvesené dňa : ...........................

Zvesené dňa : .............................

