
   Obecné zastupiteľstvo v Novej Bašte na základe § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. 

a  zákona SNR č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto: 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Č. 1/2013 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

 

 Čl. 1/  

 Sadzby dane z pozemkov                    

 1. Orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady 

     / §6 odst.1 písm.a /          0.3651 €  0,38% zo základu dane  =   0,0014 €  / m2  

    Trvale trávnaté porasty 

     / §6 odst.1 písm.a /          0.0478 € 0,38% zo základu dane =    0,0002 €  / m2 

 2. Záhrady 

     / §6 odst.1 písm.b /  1.3277 €  0,38% zo základu dane  =   0,005 € / m2 

3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a ochranné lesy, v ktorých sa 

uskutočňuje ťažba 

     / §6 odst.1 písm.d /   0.0700 € 0,38% zo základu dane  =    0,0003 €  / m2   

4. Stavebné pozemky 

     / §6 odst.1 písm.e / 13.2700 €  0,38% zo základu dane =  0,05 €  / m2 

 5. Zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 

     / §6 odst.1 písm.c/     1.3200 € 0,38% zo základu dane =    0,005 €  / m2 

  

 Čl. 2/ 

  Sadzby dane zo stavieb 

 1./                     

 a) Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 

     / §10 odst.1 písm.a /0.033.- € = za  m2   

     / §10 ods.1 písm.a /  0.030.- € = za m2 / príplatok za ďalšie podlažie / 

  b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby  využívané na skladovanie 

vlastnej poľnohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo vrátane stavieb 

na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na 

administratívu 

     / §10 odst.1 písm.b /0.033.- € = za m2 

 

 



 

 c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na  individuálnu rekreáciu 

     / §10 odst.1 písm.c / 0.099.- € = za  m2 

 d) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 

alebo používané na tieto účely  postavené mimo bytových domov 

     / §10 odst.1 písm.d / 0.132.- € =  za  m2 

e) Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 

vrátane stavieb na skladovanie a administratívu 

     / §10 odst.1 písm.e / 0,17 € za m2 

 f) Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

     / §10 odst.1 písm.f /  0,33 € za m2 

 g)  Ostatné stavby 

     / §10 odst.1 písm.g / 0,099.- € za m2 

 
 2./ Pri viacpodlažných stavbách sa sadzby uvedené v ods. 1/  zvyšujú o  0,030 € za každý aj 

začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia. 

 

 

Čl.3/ 
Daň z bytov 

1. Sadzba dane z bytov je  za každý aj započatý m2 podlahovej plochy bytu a 

nebytového priestoru a každého nadzemného podlažia. 

/ § 14 /  0.033 € = za m2 

  

 Oslobodenie od dane  a zníženie 
1/ Správca dane neposkytuje oslobodenie od dane z nehnuteľnosti, ani zníženie dane z 

nehnuteľnosti 

 
 

 Čl. 4/  

 Daň za psa 
1. Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo 

právnickou osobou.   

     / § 22 /                                                  5.- € 

Základom dane je počet psov. 
 

 

 

 

 
 



 

Čl. 5/ 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

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

priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na  verejnom priestranstve. 
2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je cesta, miestna komunikácia, 

chodník,  zelené plochy, športový areál. Verejným priestranstvom sú ďalej všetky 

verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo 

právnických osôb s výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 

hospodárenia.  

Verejné priestranstvo : parkovisko pred  obchodom Fresh, pred obecným úradom, 

parkovisko pred kultúrnym domom, okolo kultúrneho domu, pred Panziónom, pred 

kostolom,  pri autobusovej zastávke,  parkovisko pri cintoríne, pred a oproti Požiarnej 

zbrojnici, pri potoku oproti rodinných domov so súp. číslom od 201 do 206, parkovisko 

oproti OZS, parkovisko DDaDSS  a popri autobusovej čakárni v Bakove. 

       V pochybnostiach je obec Nová Bašta oprávnené rozhodnúť, či ide o verejné   

     priestranstvo. 

  

      Sadzba dane 
a/  Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,33 € za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.  

b/ Sadzba dane za trvalé parkovanie motorového vozidla podľa § 22 ods. 3/, písm. c/ je 0,33 € 

za každý aj začatý m2 na deň, ktorý nasleduje po 5 dni trvalého parkovania 

 

 Čl. 6/  

 Daň za ubytovanie 
 

 Predmet dane 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 

 Daňovník a platiteľ dane 
1/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, 

 Sadzba dane 
Sadzba dane je  na celom území obce  0,35 € na osobu a prenocovanie daňovníka. 

 Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktorá poskytuje 

služby prechodného ubytovania a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

 Oznamovacia povinnosť 
   Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. 

prevádzkovateľ,  je povinný sa zaregistrovať do 30 dní odo dňa vzniku činnosti na 

Obecnom úrade v Novej Bašte.  Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak 

daňová povinnosť zanikne, platiteľ je povinný oznámiť písomne túto skutočnosť 

správcovi dane do 30 – tých dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ je 

povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu a sídla.  

  

 

 



 

   Platiteľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti  uviesť obchodné meno, názov, 

IČO, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. V prípade,  ak ide o fyzickú osobu, 

ktorá podniká aj rodné číslo daňovníka. 

Povinnosti platiteľa 

1. Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu ubytovaných hostí . Platiteľ je povinný 

viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území obce. Je povinný 

dbať na to , aby  kniha obsahovala  adresu ubytovaných hostí, deň príchodu, deň 

odchodu a počet prenocovaní. 

2. Platiteľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole 

evidenciu ubytovaných hostí a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania, alebo na 

výzvu  správcu dane priniesť uvedenú dokumentáciu na oddelenie finančné.  

3. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení prechodného 

ubytovania  príjmový pokladničný doklad, v ktorom vyznačí daňovníka, počet 

prenocovaní, dátum od kedy bol daňovník v zariadení ubytovaný.  

4. Do 10. kalendárneho dňa po skončení štvrťroka je platiteľ povinný predložiť 

Obecnému úradu v Novej Bašte vyplnené hlásenie o počte a dobe ubytovaných 

hostí s vyznačením počtu, doby ubytovania, celkový počet prenocovaní v štvrťroka.  

 

 Čl 7/ 

  Poplatok 
Separovanie kom. Odpady  a drob. stav. odpady  

 
 Obec bude  separovať  tieto komunálne  odpady a drobné stavebné odpady: 

- 20 01 01 -  papier a lepenka 
- 20 01 02 -  sklo  
- 20 01 39 -  plasty 
- 16 01 03 -  opotrebované pneumatiky 
- 20 01 40 – kovy / plechovky od nápojov/ 
-                 - biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

       -                     -  elektrický odpad 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území Obce 

Nová Bašta. 

2. Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok. 

 

 Poplatník 

1. Poplatok za komunálne odpady 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 nehnuteľnosť na iný účel ako na 

podnikanie, 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie, 

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

na území obce na účel podnikania. 

 

 



 Sadzba poplatku 

1. Ročná sadzba poplatku je 9,50 € na osobu a za rok pri vývoze 1-krát za 2 týždne.   

Poplatok vypočítaný na primeranú časť poplatku je 0,0260 €   na osobu a kalendárny  

deň.   

Zníženie a odpustenie poplatku 

1.  Poplatok za komunálne odpady  

Odpustí u daňovníka: 

- ak sa v určenom období dlhodobo zdržiava - zdržiaval v zahraničí, mimo trvalého 

bydliska, v inej  obci alebo mesta.  

 

2.  Poplatok za komunálne odpady sa  znížia  podľa najnižšej sadzby (0,0066 eura) , za 

ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov že viac ako  90 dní po sebe 

nasledujúcich dní sa  nezdržiaval na území obce. 

3. Správca poplatku neposkytne úľavu. 

 

Čl. 8/ 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti , k dani za psa  
 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, je daňovník povinný 

podať príslušnému  správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam, alebo niektorej z nich podľa 

stavu k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. 

 

Čl. 9/ 

Vyrubenie a platenie dane 

1. Správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti, dane za psa,  a poplatok za komunálny 

odpad s jedným rozhodnutím každoročne do 15.mája bežného zdaňovacieho obdobia 

2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.  
Správca dane umožní daňovníkom platenie vyrubenej dane vyššej alebo rovnej ako   40 € 

fyzickej osobe;     

 - prvá splátka je splatná do 31. mája, 

 - druhá splátka do 31.októbra bežného roka,  

pokiaľ správca dane v platobnom výmere (rozhodnutí) neurčí inak. 

3. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.  
Správca dane umožní daňovníkom platenie vyrubenej dane   vyššej alebo rovnej ako 400,- €  

právnickej osobe  v dvoch splátkach;     

 - do 31.mája 

 - do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia 

4. Správca dane si za nedodržanie termínu splatnosti bude účtovať úrok vo výške   

     0.05% za každý deň z omeškania. 

 

 



  

 Čl.10/ 

Spoločné ustanovenia 
1. Miestnu daň a poplatok možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky 

oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku je kalendárny rok. 

3. Základ dane sa zaokrúhľuje na euro centy nadol. 

 

Čl. 11/ 

Záverečné ustanovenia 

 1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 2. Na tomto všeobecne  záväzného nariadení obce Nová Bašta sa uznieslo 

Obecné zastupiteľstvo  v Novej Bašte dňa 14.12.2012 uznesenie č. 35/ 2012.  

 3. Dňom  účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia  sa zrušuje VZN obce 

č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady zo dňa 09.12.2011. 

4. Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  č.  1/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady   nadobúda účinnosť  dňa 1.1.2013. 

 

 V Novej Bašte   dňa  16.11.2012                                                                                    

                                                                              

 

 

                                                                                          Agneša Czikorová           

                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

Toto návrh všeobecne záväzné nariadenie obce bolo na úradnej tabule 

zverejnené  od 19.11.2012  do    03.12.2012    a po schválení od 15.12.2012  do 

31.12.2012. 

 


