Obec Chrabrany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona 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 Chrabrany toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Chrabrany
na kalendárny rok 2019
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
§1
Druhy miestnych daní
1. Obec Chrabrany zavádza s účinnosťou od 01.01.2019 na svojom území tieto miestne
dane:
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie automaty
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
( ďalej len „poplatok“).
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1písm. a), c), d), a poplatku
uvedeného v ods. 2 je kalendárny rok.
§3
Úvodné ustanovenie
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v zákone 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 č. 582/2004 Z. z.” ) a v zákone 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. “ )
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Druhá časť
§4
Daň za psa
1.
2.
3.
4.
5.

Predmetom dane je pes podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
Daňovníkom je osoba podľa § 23 zákona č. 582/2004 Z. z.
Základom dane je počet psov.
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 0,00 €.
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.
Tretia časť
§5
Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva podľa § 30 zákona č. 582/2004 Z. z.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
3. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m².
4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
5. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
6. Správca dane vyrubí daň za užívanie verejného priestranstva za všetky verejné
priestranstvá vo vlastníctve Obce Chrabrany. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v
deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§6
Sadzba dane
V Obci Chrabrany sa sadzba dane za užívanie verejného priestranstva stanovuje na
0,033 eura za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň.
§7
Osobitné ustanovenie
1. Pri parkovaní motorových vozidiel na všetkých verejných priestranstvách, sa zakazuje
parkovať s motorovými vozidlami tak, že nebude prejazdné verejné priestranstvo v šírke
najmenej 3 metre. Verejné priestranstvo musí byť prístupné vozidlám hasičského a
záchranného zboru a polície v prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti alebo havárie.
2. V prípade porušenia zákazu uvedeného v odseku 1, obec podá oznámenie o priestupku
na správny orgán pre porušenie tohto VZN a správny orgán bude voči porušiteľovi
postupovať v zmysle zák.č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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Štvrtá časť
§8
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty podľa § 44 zákona
č.
582/2004 Z. z.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. 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
§9
Sadzba dane
1. V Obci Chrabrany sa sadzba dane stanovuje na 165 eur za jeden predajný automat a
kalendárny rok.
Piata časť
§ 10
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje podľa § 52 ods. 1, 2
zákona č. 582/2004 Z. z.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4. 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.
§ 11
Sadzba dane
1. V Obci Chrabrany sa sadzba dane stanovuje na 165 eur za jeden hrací prístroj a
kalendárny rok.
Šiesta časť
§ 12
Spoločné ustanovenia k časti 1 až 5
1. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
ak zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
2. V prípade, že vyrubená daň je vyššia ako 50,- eur pre fyzické osoby a 500,- eur pre
právnické osoby je možné ju zaplatiť v dvoch splátkach.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v bode 2 tohto
paragrafu.
4. Spôsob vyberania dane platbou v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
prevodom na bankový účet vedený v Prima banke a. s. Pobočka Topoľčany číslo účtu:
0841187017/5600 , IBAN: SK69 5600 0000 0008 4118 7017
3

Siedma časť
§ 13
Poplatková povinnosť
1. Poplatková povinnosť vzniká:
1.1 pre fyzickú osobu – občana
a) dňom vzniku trvalého pobytu v obci
b) dňom vzniku prechodného pobytu v obci
c) dňom vzniku práva užívať byt kúpou, nájmom ...
d) dňom vzniku práva užívať nebytový priestor kúpou, nájmom ...
e) dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
f) dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
g) dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného
pozemku a pozemku evidovaného v KN ako vodná plocha.
1.2 pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
a) dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť, ktorú nevyužíva na podnikanie
1.3 pre podnikateľa – právnickú alebo fyzickú osobu
a) dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
2. Poplatková povinnosť zaniká:
a) úmrtím
b) odsťahovaním
c) predajom nehnuteľnosti
d) ukončením podnikania
3. Spoplatňovaným obdobím je kalendárny rok.
§ 14
Poplatník za odpady
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) Fyzická osoba – občan, ktorá ma 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 evidovaného v KN ako vodná plocha.
b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, napr. škola, pošta.
c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu.
3. Ak má osoba v obci trvalý aj prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí z dôvodu trvalého alebo
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prechodného pobytu a nie aj z dôvodu, že má právo užívať nehnuteľnosť na iný účel
ako podnikanie v tejto obci.
4. Poplatník nie je osoba zamestnanec u zamestnávateľa.
5. Poplatníkom nie je osoba, ktorá vykonáva pre poplatníka práce alebo poskytuje služby
v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálny odpad.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť v odseku 1.
7. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
poplatkovú povinnosť.
§ 15
Poplatok
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich
od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je osoba podľa § 77 ods. 2 až 7 zákona č. 582/2004 Z.
z.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 odseku
2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
4. Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 0,041 eur za osobu a
kalendárny deň – 15,00 eur za rok. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je
0,078 eur za kg.
5. Sadzba poplatku za komunálne odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby
podnikateľov je paušálne 70,00 eur za rok.
6. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacie obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 80 zákona č.
582/2004 Z. z.
7. Obec Chrabrany vyrubuje poplatok rozhodnutím podľa § 81 ods.1 až 3 zákona 582/2004
Z. z.
§ 16
Zákonné úľavy
1. Obec poplatok zníži alebo odpustí poplatníkovi fyzickej osobe-občanovi v zmysle § 82,
ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie, za ktoré obci
preukáže :
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Správca
poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí 183 dní v kalendárnom roku - zák.
č. 595/2003 Z.Z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Hodnoverný doklad
- pracovné povolenie, pracovná zmluva, potvrdenie o pobyte na území štátu - víza.
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§ 17
Zníženie poplatku
1. Obec poskytne úľavu 0,02 eura na osobu a kalendárny deň
a) ak poplatník v určenom období študoval na škole mimo územia obce a bol ubytovaný
v ubytovacom zariadení, resp. mal v mieste štúdia prechodný pobyt. Hodnoverným
dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je: potvrdenie o návšteve
školy a o ubytovaní v ubytovacom zariadení, prípadne iný preukázaný spôsob ubytovania
v mieste štúdia, resp. potvrdenie obce o platení poplatku v mieste prechodného pobytu.
b) ak poplatník v určenom období poberá starobný dôchodok alebo je ťažko zdravotne
postihnutý. Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy
je: potvrdenie o poberaní starobného dôchodku alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP.
Čestné vyhlásenie nie je hodnoverný doklad preukazujúci nárok na uplatnenie poskytnutia
úľavy obcou. V prípade, že poplatník spĺňa viaceré kritériá pre poskytnutie úľavy, úľava sa
mu poskytne len raz a to na základe dokladu, ktorý predloží.
2. Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi
poplatku v lehote do 31. januára príslušného spoplatňovacieho obdobia alebo do 30 dní od
skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku.
2. Nárok na poskytnutie úľavy si uplatní poplatník v príslušnom kalendárnom roku, pre
ktorý je toto VZN platné.

§ 18
Záverečné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Chrabrany
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov Obce Chrabrany.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 12. 12. 2018 uznesením č. 61 /2018
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2017 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019
V Chrabranoch dňa 26.11.2018

.............................................
Ing. Jana Šupová
Starostka obce
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