
      

Obec Hertník v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, 

§ 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5        

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov    v y d á v a   toto 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V A Z N É    N A R I A D E N I E 

 O B C E      H E R T N Í K 

 

č.  2/2019  z 22. novembra 2019 

 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM  POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 

ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ  ODPADY NA ÚZEMÍ  OBCE  HERTNÍK 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Hertníku podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2020  

miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

PRVÁ  ČASŤ 

 

§ 1  

Základné ustanovenie 

 

Toto  VZN upravuje  podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hertník, ako aj 

poskytovanie zníženia alebo oslobodenia  miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

                                                               § 2 

Druhy miestnych daní 

(1) Obec Hertník zaviedla 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 Hertník na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    a   

drobné   stavebné  odpady. 

(3)  Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za 

predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 
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DRUHÁ  ČASŤ 

 

DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

      D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

 

§  3 

 Základ dane 

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Hertník hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte 

základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:  

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné  sady       0,1689  €/m2  

    trvalé trávne porasty                                            0,0358  € /m2  

b) záhrady                                     1,8500 € /m2   

c) zastávané plochy a nádvoria, ostatné plochy       1,8500 € /m2  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy             0,07  €/m2 

    a rybníky s chovom rýb 

e) stavebné pozemky                                                18,58 € /m2  

 

§ 4 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Hertník ročnú sadzbu dane 

z pozemkov:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,90 %, 

b) záhrady 0,50%,  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné  

     hospodársky využívané vodné plochy 1,00 %, 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B 

§ 5 

Sadzba dane 

    

   (1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Hertník  ročnú sadzbu dane zo stavieb 

za každý aj začatý m2 zastavanej plochy  

 

 a) 0,033 €     za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  

                      stavbu 

b) 0,050 €     za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  hospodár- 

                     stvo, stavby    využívané    na   skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

                     vrátane stavieb na vlastnú administratívu  

c) 0,200 €      za stavby   rekreačných  a  záhradkárskych  chát  a domčekov   na   individuálnu 

                      rekreáciu 

d) 0,132 €    za samostatne   stojace   garáže   

e) 0,132 €     za stavby hromadných garáži 

f) 0,330 €    za   priemyselné  tavby,  stavby  slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  

                   stavby   využívané  na  skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane stavieb na vlastnú  

                   administratívu  



- 3 - 

g) 0,330 €   za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

                   administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou  

h) 0,150 €   za ostatné stavby 

 

     (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0, 033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 

 

 

D A Ň   Z  B Y T O V 

§ 6 

Sadzba dane 

 

     (1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Hertník je 0,033 € za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome. 

 

§ 7  

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kostoly, pozemky užívané školami a školskými 

zariadeniami 

b)  pozemky verejne  prístupných parkov, priestorov a športovísk 

(2) Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje: 

a) stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzea, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene, 

osvetové zariadenia. 

 

 (3)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške: 

a) 50 %  z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré 

slúžia na ich trvalé bývanie. 

b) 50 %  z daňovej povinností  na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace 

ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým  zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu 

s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo 

používané na ich dopravu. 

 

§ 8 

Platenie dane 

 

 Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz  do 15  dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia. 

 

TRTIA  ČASŤ 

§ 9 

D A Ň     Z A    P S A 

 

 (1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo    

právnickou osobou. 

 (2) Predmetom dane za psa nie je 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely 
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b) pes umiestnený v útulku zvierat 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným   

      postihnutím 

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

(4) Základom dane je počet psov. 

 

(5) Ročná sadzba dane je 10,00  € za jedného psa a kalendárny rok. 

 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.  

 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti. 

 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to písomne 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

 

(9) Správca dane vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov evidenčnú známku psa za 

úhradu 2,00 €. Známka obsahuje názov obce a evidenčné číslo psa. Doteraz vydané evidenčné 

známky zostávajú v platnosti. V prípade, ak bude evidenčná známka odcudzená alebo 

stratená, vydá správca dane držiteľovi psa za úhradu 2,00 € . 

 

(10) Daň za psa obec každoročne  vyrubí  daňovníkovi rozhodnutím a splatnosť je stanovená 

jednorazovo v hotovosti  do pokladne Obecného úradu alebo prevodom  na účet Obecného 

úradu Hertník do 15  dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia. 

 

ŠTVRTÁ   ČASŤ 

§ 10 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 

priestranstva.  

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Hertník a to najmä cesta, parkovisko, miestna komunikácia, námestie, 

chodník, trhovisko, verejná zeleň, sadové plochy, vnútro blokové cesty, ďalšie verejné 

plochy, ako aj všetky verejne prístupne pozemky účelovo určené k státiu cestných 

motorových vozidiel. 

 

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 

na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia  cirkusu,  
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zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, prenosné garáže, trvalé 

parkovanie mimo stráženého parkoviska a podobne. 

 

(4) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 

priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlá právnickej alebo fyzickej 

osoby  vyznačením (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom 

istom mieste. 

 

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto. 

 

(7) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0,20 € za  každý aj  začatý m2  

osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.   

 Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 2,00  € za každú aj začatú hodinu 

a jedno parkovacie miesto. 

(8) Daňová povinnosť vzniká dňom skutočného užívania verejného priestranstva a zaniká 

ukončením užívania verejného priestranstva.  

 

 Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania 

verejného priestranstva Obecnému úradu v Hertníku  a to  pred  začatím užívania  verejného 

priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného priestranstva.  

     Daňovník  je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 

vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému 

úradu v Hertníku skutočnosť, že osobitné  užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné 

priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 

 (9) Miestnu daň obec vyrubí  rozhodnutím a splatnosť je stanovená  nasledovne: 

a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu 

b) pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku 

poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Hertníku 

c) pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo 

mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu 

miestnej dane na Obecnom  úrade v Hertníku pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti 

daňovníkom 

 

PIATA  ČASŤ 

§ 11 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

  

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len „zariadenie“). 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 (3) Základom dane je počet prenocovaní. 
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(4) Sadzba dane je 0,20 € za osobu a prenocovanie. 

 

(5) Daň v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň  fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

poskytla prechodné  ubytovanie (ďalej len „prevádzkovateľ). 

 

O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie 

prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti v slovenských 

korunách. 

 O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 

náležitosťami. 

(6) Prevádzkovateľ je povinný predkladať správcovi dane mesačne vyúčtovanie do 10 dní po 

skončení príslušného kalendárneho mesiaca a to aj v prípade, ak mu v príslušnom 

kalendárnom mesiaci nevznikla daňová povinnosť, a zároveň odviesť vybranú daň v tejto 

lehote na účet správcu dane, resp. zaplatiť ju do pokladne obecného úradu. 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

§ 12 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu (ďalej len „predajné automaty“). 

 

(2) Predmetom dane nie sú predajné automaty vydávajúce: 

a) lístky hromadnej dopravy, 

b) parkovacie lístky, 

c)   ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných  chorôb. 

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje. 

 

(4) Základom dane je počet predajných automatov. 

  

(5) Sadzba dane je 40,00  € za jeden predajný automat a kalendárny rok, 

 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká 

dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo 

pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je  daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 

vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to písomne 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane 

vráti pomernú časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená pri splnení si 

náležitosti podľa čl. 36 ods. 2 

 (9) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Hertníku.  Písomné oznámenie pri 

vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného  
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automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti 

obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto 

doterajšieho prevádzkovania.   

 

SIEDMA ČASŤ 

§ 13 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

(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 zábavne hry. 

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

  

(5) Sadzba dane je 20,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 

 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 

zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti. a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo 

pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 

vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to písomne 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane 

vráti pomernú časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená pri splnení si 

náležitosti podľa čl. 36 ods. 2 

 

(9) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Hertníku.  Písomné oznámenie pri 

vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného 

automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti 

obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto 

doterajšieho prevádzkovania.   
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OSMA  ČASŤ 

§ 14 

MIESTNY POPLATOK  ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

   

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce a jeho 

častí. 

 

(2) Poplatníkom za odpady je 

a) fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,    

      alebo ktorá je na území obce alebo jej časti 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 alebo jeho časti na iný účel ako na podnikanie, 

c)    podnikateľ,  ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce  alebo jeho časti na účely podnikania. 

  

(3) Ak má fyzická osoba v obci alebo jeho časti trvalý aj prechodný pobyt, platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu. V prípade ak fyzická osoba má 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 alebo prechodného pobytu. 

 

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  

alebo   

ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo 

správca  

určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  

k   určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov 

zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len  

"platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie 

priamo       poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

  

 (5) Poplatková povinnosť  vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 

tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

 

(6) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych  odpadov a drobných a 

stavebných odpadov  je 

a) pre fyzickú osobu a deň 0,03562 za osobu a kalendárny deň t. j.  ročne  13,00 €  (na jednu 

osobu a rok) u poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona NR SR č. 582/2004 Z. z..  
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b) pre právnické osoby a podnikateľov na deň  0,0280 za 1 liter komunálnych a drobných 

stavebných odpadov, t. j.  80,00 € na jednu 110 L smetnú nádobu , 174,72 € za jednu 240 L 

smetnú nádobu a 800,80 € za jeden 1 100 L kontajner  u poplatníkov podľa   § 77 ods. 2 písm. 

b/ a c/ zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.  

 

 (7) Sadzba poplatku vypočítaná podľa  ods. 3 sa vynásobí koeficientom 0,5 čo činí 6,50 €  

ročne pri  osobách, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu  

minimálne 90 po sebe idúcich dní v priebehu zdaňovacieho obdobia. Týka sa to: 

a)   osôb, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia obce Hertník,  

b)   vojakov základnej služby, 

c)    osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého (prechodného) pobytu . 

  

Sadzba poplatku vypočítaná podľa  ods. 3 sa vynásobí koeficientom 0,5 čo činí  6,50  €  aj 

u osôb, ktoré v obci nemajú ani trvalý ani prechodný pobyt, ale sú vlastníkmi, alebo 

užívateľmi  nehnuteľnosti /napr. rod. dom, chata, byt, nebytový priestor, pozemná stavba, 

záhrada ovocný sad, trvalý trávny porast/. 

 

 (8) Osoby uvedené v ods. 7 a/ b/ a c/ sú povinné preukázať  správcovi poplatku doklady 

odôvodňujúce použitie  príslušného koeficientu do konca februára  príslušného 

kalendárneho roka a to 

a) osoby, ktoré študujú, potvrdenie o návšteve  školy, 

b) vojaci potvrdenie  územnej vojenskej správy alebo príslušného vojenského útvaru, 

c) osoby, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého  (prechodného) pobytu minimálne    

      90      po sebe nasledujúcich dní v priebehu zdaňovacieho obdobia, potvrdenie zamestnávateľa. 

d) od poplatku sú oslobodené osoby, ktoré preukážu potvrdením zaplatenie poplatku v mieste 

prechodného pobytu.   
 

(9) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 

odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  

skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a) svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu 

prechodného   
pobytu (ďalej  len „identifikačné údaje“); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b)   

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto 

podnikania,       

identifikačné číslo (IČO), 

b) identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach, 

c) údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je  

zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce   

      uvádzané    údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83  

      zákona o miestnych daniach aj  doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie  

      poplatku. 

(10) Poplatok vyrubí správca poplatku rozhodnutím. Pri vyrubení poplatku vychádza správca 

poplatku z údajov  evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania 

rozhodnutia. 
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 (11) 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. 

 

 (12) V prípade vzniku, zmeny alebo zániku poplatníckej  povinnosti v priebehu kalendárneho 

roka, správca poplatku zohľadní túto skutočnosť dodatočným platobným výmerom. Alikvotnú 

časť  poplatku za príslušné obdobie vypočíta s presnosťou na dni.  

 

(13) Poplatok je splatný : 

u poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a), b) a c) naraz  do 15  dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti vydaného rozhodnutia. 

 

 (14) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok 

poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo 

dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného 

obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 

 

(15) Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,00  €.  

 

 (16) Ak poplatník neplní oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne, správca mu uloží 

pokutu v súlade s § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Ak nebudú poplatky 

zaplatené včas, alebo ak nebudú odvedené v správnej výške, správca poplatku vyrubí sankčný 

úrok v zmysle § 35b zák. SNR č. 511/1992 Zb. 

 

(17) Správu poplatku vykonáva Obec Hertník, v mene ktorej vystupuje starosta obce. 

Administratívnu stránku správy poplatku vykonáva obecný úrad v súčinnosti so subjektom 

zabezpečujúcim zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov. 

(18) Správca poplatku má právo kedykoľvek sa presvedčiť o správnosti údajov platiteľov 

jednotlivých poplatkov a o dodržiavaní podmienok určených pri stanovenom poplatku. 

 

(19) Poplatník je povinný dodržiavať podmienky pri stanovení  poplatkov a umožniť 

správcovi poplatku alebo oddeleniu zabezpečujúcemu súčinnosť a hlavnému  kontrolórovi 

obce, vstup do prevádzkových (obchodných)  miestností, predložiť im účtovné doklady a iné 

požadované údaje, ktoré súvisia s poplatkom, podať informácie a  spolupracovať pri stanovení 

poplatku, alebo kontrole  správnosti vykazovania. 

 

(20) Správca poplatku môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti nariadenia v 

jednotlivých prípadoch na základe žiadosti poplatníka, poplatok znížiť alebo odpustiť. 

Podobne môže povoliť odklad platenia poplatku. 

 

(21) Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ Hertník, poštovou poukážkou alebo 

prevodom na účet obce v peňažnom ústave. Spôsob platenia určí správca poplatku. 
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DEVIATA   ČASŤ 

§ 15 

ZÁVEREČNÉ    USTANOVENIA 

 

     (1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miest- 

nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  č. 1/2018 zo dňa  11. decembra 2018. 

 

     (2) Obecné zastupiteľstvo obce Hertník   sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  

uznieslo dňa  22. novembra  2019. 

 

 

§ 16 

Účinnosť 

 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

         Ing. Jozef  Semanek  v.r. 

                starosta obce 

 

Schválené na OZ :  22. novembra 2019       

  

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Hertník:   25. novembra 2019 

Zvesené z úradnej tabule Obce Hertník:        

 


