VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
HRABIČOV

číslo 1/2010
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011
Obec Hrabičov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8
ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Hrabičov v zdaňovacom období v roku 2011.
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Hrabičov hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za:.
a/ ornú pôdu vo výške 0,1829 €/m²
b/ trvalé trávne porasty vo výške 0,0205 €/m²
c/ záhrady vo výške 1.3200 €/m²
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,0646 €/m²
e/ zastavané plochy a nádvoria vo výške 1.3200 €/m²
f/ stavebné pozemky vo výške 13.2700 €/m²
g/ ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov vo výške 1.3200 €/m²

§3
Sadzba dane
1/ Správca dane pre všetky pozemky na území obce Hrabičov určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov vo výške:
• a ) orná pôda
0,60 %
• b) trvalé trávne porasty
2,00 %
• c) záhrady
0,25 %
• d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
1,00 %
• e) zastavané plochy a nádvoria
0,25 %
• f) stavebné pozemky
0,25 %
• g) ostatné plochy
0,25 %
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DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1/ Správca dane pre všetky stavby na území obce Hrabičov, ktoré sú predmetom dane
zo stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za m² vo výške:
a/ 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b/ 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c/ 0,165 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d/ 0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 0,165 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu.
f/ 0,730 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaným a so zárobkovou činnosťou.
g/ 0,165 € za ostatné stavby.
2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0.033 € za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z bytov na území obce Hrabičov je 0,066 € za každý aj začatý
m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome..

§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a/ pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane
b/ pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré používajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť
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účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, vo
vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví
a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby ich časti slúžiace
stredným školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov
d/ pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža
DAŇ ZA PSA
§7
Sadzba dane

1/ Sadzba dane za psa na území obce Hrabičov je 3.50 € za jedného psa a kalendárny
rok.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Sadzba dane
1/ Správca dane určuje na území obce Hrabičov sadzbu dane :
a/ Verejné priestranstvá – spevnené plochy – 0.033 €/m²/deň
b/ Trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore do výmery 20 m² 49.790
€/rok
c/ Verejné priestranstvá – nespevnené plochy – 0.009 €/m²/deň
2/ Daňová povinnosť vzniká dátumom uvedeným v písomnej žiadosti, resp. ústnym
oznámením daňovníka o zabratí verejného priestranstva. Užívanie verejného priestranstva
musí byť vopred odsúhlasené so správcom dane.
3/ Daňová povinnosť zaniká dňom, keď je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené
do pôvodného stavu. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň
zaplatená.
4/ Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 10 dní od
uvoľnenia verejného priestranstva v hotovosti u správcu dane, okrem ročných sadzieb dane,
ktoré správca dane vyrubí platobným výmerom.
5/ Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na
verejnom priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na
charitatívne, športové a verejnoprospešné účely.
6/ Daňová povinnosť nevzniká, ak užívanie verejného priestranstva je kratšie ako
7 dní.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
§9
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Sadzba dane
1/Správca dane určuje na území obce Hrabičov sadzbu ročného poplatku vo výške:
a/ 0.03 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa
počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci
b/ Sadzba sa znižuje na 0.015 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom
na bývanie podľa počtu prihlásených osôb na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci
v osadách: Laurovci, Korábka, Havranie, Smelákovci, Čierťaže, Kopanica.
c/ 13.30 € za kalendárny rok za rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu a iné stavby
slúžiace na rekreáciu,
ktoré na území obci užíva fyzická osoba v obci neprihlásená
k trvalému alebo k prechodnému pobytu.
d/ Pre podnikateľov, ktorí majú v obci svoje prevádzky sa určuje sadzba nasledovne:
Stolárstvo Beňo, Poľan s. r. o. Nová Baňa, Varsa a syn, Belan Vladimír Hrabičov 2, 20 €,
Rímskokatolícka cirkev kostol Hrabičov 20 €, pošta Hrabičov, Novalim 30 €, Komunita
Kráľovnej pokoja Radošina, pohostinstvo Dallas 40 € , COOP Jednota SD Žarnovica 86 €.
2/ Na vznik, zánik, zmeny, úľavy poplatku správca prihliada v priebehu roka vždy odo
dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik, zánik, zmeny alebo úľavy poplatkovej
povinnosti.
3/ Oslobodenie od poplatku je možné priznať za osoby trvalo prihlásené k pobytu
v obci Hrabičov, ktoré sú prechodne prihlásené a trvalo bývajúce v inej obci, ktorej platia
poplatok za odpady, po predložení dokladu o zaplatení poplatku v inej obci.
4/ Úľavu na poplatku je možné poskytnúť žiakom a študentom, ktorí sú ubytovaní na
internáte po predložení príslušného potvrdenia do 31. januára 2010, vo výške 50 %.
5/ Poplatníkom, ktorým vznikne nárok na úľavu (z dôvodu z dlhodobého pobytu
v nemocničnom zariadení, v zahraničí a pod.) si môžu uplatniť zníženie poplatku po
predložení potvrdenia v termíne od 1. – 15. 12. 2010. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. § 82
obec nie povinná vrátiť preplatok nižší ako 3.0 €.
Vyrubovanie dane
§ 10
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2.00 €, nebude vyrubovať ani vyberať.
Platenie dane
§ 11
1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
2/ Vyrubená daň za psa je splatná do 31.januára zdaňovacieho obdobia
3/ Vyrubené poplatky za odpad sú splatné do15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. Starosta obce môže zaplatenie poplatku povoliť v dvoch
splátkach.
4/Daň možno zaplatiť :
a/ bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce
b/ v hotovosti : - poštovou poukážkou
-do pokladne, v kancelárii obecného úradu oproti potvrdeniu o zaplatení.
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Záverečné ustanovenia
§ 12
1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2010 číslo 1/2009 zo dňa
12.12.2009.
2/ Daň podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
3/ Obecné zastupiteľstvo obce Hrabičov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o daní z nehnuteľností na rok 2011 uznieslo dňa: 3.12.2010
Účinnosť
§ 13
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ján Repiský
starosta obce

Vyvesené: 04.12.2010
Zvesené: 27..12.2010

