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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Obec Spišský Hrušov na základe ustanovenia § 6 od. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) 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 Spišský Hrušov toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2022
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady
HLAVA I
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len
„miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Spišský Hrušov.
(2) Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení podľa § 11 ods. 4 písm. d) v nadväznosti na § 2 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku na svojom území zavádza s účinnosťou od 01. januára 2022 tieto:
I. Miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
d) daň za ubytovanie,
b) daň za psa,
e) daň za predajné automaty,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
II.
Miestne poplatky:
a) za komunálny odpad,
b) kuchynský a reštauračný odpad.
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestnych poplatkov podľa ods. 2 písm. a), b), e) a f) je kalendárny
rok.
(4) Dane a poplatky podľa § 101 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
(5) Splátky daní sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet na konci poslednej splátky zodpovedal sume vyrubenej dane
po zaokrúhlení.
§2
Predmet VZN
Predmetom tohto ,,VZN“ je určenie miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a kuchynské a reštauračné odpady a s nimi spojené ostatné náležitosti vyplývajúce zo
zákona o miestnych daniach a miestnych poplatkov.
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HLAVA II
MIESTNE DANE
ODDIEL I
Daň z nehnuteľností
(1) Medzi miestne dane z nehnuteľností patrí:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
ČLÁNOK I
Daň z pozemkov
§3
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve obce,
c) fyzická osoba (ďalej len „FO“) alebo právnická osoba (ďalej len ,,PO“), ktorej boli pridelené na
obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do
vykonania pozemkových úprav,
d) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(2) Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods. 1 – daňovníkom je osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(3) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane - je každý spoluvlastník podľa
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§4
Predmet dane z pozemkov
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Spišský Hrušov v tomto členení:
a)
b)
c)
d)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty,
záhrady,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
e) zastavané plochy a nádvoria,
f) stavebné pozemky,
g) ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov.
(2) Stavebným pozemkom je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z. z.,
 celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom
stavebnom povolení.
(3) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú vodné plochy
využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu
rastlinných alebo iných produktov.
(4) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.,
sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. e).
§5
Základ dane z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pôdy za 1 m2.
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(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., na ktorých sa nachádza predajný
stánok je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery predajného stánku v m2 a hodnoty
pozemku za 1 m2.
§6
Sadzba dane z pozemkov
(1) Správca dane obce Spišský Hrušov, vyplývajúc z právomoci zákona č. 582/2004 Z. z., určuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov pre pozemky uvedené v tab. č. 2 vo výške 40%.
Tab. č. 1
Hodnota pôdy/pozemku bez porastov
na 1m2 v €

Ročná sadzba dane
v%

€/ha

0,1739€/m2

0,40%

6,956€/ ha

0,0375€/m2
1,85€/m2

0,40%
0,40%

1,5 €/ha
74€/ ha

Lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy

0,10€/m2

0,40%

4,00€/ ha

Zastavané plochy a nádvoria

1,85€/m2

0,40%

74€/ha

18,58€/m

0,40%

743,2€/ ha

1,85€/m2

0,40%

74€/ ha

Druh pozemku
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady
Trvalé trávnaté porasty
Záhrady

Stavebné pozemky
Ostatné plochy okrem stavebných
pozemkov
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§7
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §5 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 6.

ČLÁNOK II
DAŇ ZO STAVIEB
§8
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je:
a) vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
b) správca stavby vo vlastníctve obce,
c) správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku.
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
- ak nie je možné určiť daňovníka podľa ods. 1 a ods. 2 – daňovníkom je FO/PO, ktorá stavbu skutočne
užíva.
§9
Predmet dane zo stavieb
(1) Podľa zákona 582/2004 Z. z. predmetom dane zo stavieb na území obce Spišský Hrušov sú:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú konštrukciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodného hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby hromadných garáži
umiestnených pod zemou, stavby využívané 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 zárobkovou činnosťou
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách od a) až f)
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(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných
podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. na
daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
(3) Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§10
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
§11
Sadzba dane
(1) Správca dane podľa § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje na celom území obce Spišský Hrušov ročnú
sadzu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
Tab. č. 2
Ročná sadzba dane za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy
stavby v €

Členenie stavieb
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú konštrukciu pre
hlavnú stavbu
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodného
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
Stavby na samostatne stoje garáže a samostatné stavby hromadných garáži
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových stavieb
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

0,0825€
0,198€
0,165€
0,198€
0,693€
0,693€
0,330€

Ostatné stavby neuvedené v písmenách od a) až f)

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,020€ za každé podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za
podlažie podľa odseku 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane.
a) Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane
a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby.
b) Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý
účel využitia k celkovej podlahovej plochy stavby.
ČLÁNOK III
Daň z bytov
§ 12
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového
priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo správca
bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
§ 13
Predmet dane
(1) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory.
(2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako
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bývanie sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§ 14
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 15
Sadzba dane
(1) Výška ročnej sadzby dane z bytov stanovená správcom dane je uvedená v tab. č. 3.
Tab. č. 3
Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v €
0,072 €
0,072 €

Členenie
Byty
Nebytové priestory

(2) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 14 a sadzby dane podľa § 15.
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti daní z nehnuteľnosti
(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. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
§17
Daňové priznanie
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§18
Vyrubenie dane
(1) Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľnosti podľa rozhodujúceho stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(2) Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia,
sa neprihliada, ak zákon č. 582/2004 Z. z. neustanovuje inak.
 V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka - daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
 Pri zániku vlastníckych práv vydražením - daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
 Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka - daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti
na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
§ 19
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak.
(2) Obec Spišský Hrušov vyberá daň z nehnuteľností:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce Spišský Hrušov.
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ODDIEL II
Daň za psa
§ 20
Predmet dane za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa:
a) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 21
Základ dane
Základom dane za psa je počet psov vo vlastníctve.
§ 22
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je určená správcom obce Spišský Hrušov za 1 psa a kalendárny rok 6,00€. Daň za psa
sa platí za každého ďalšieho psa, ktorý spĺňa vyššie spomenuté kritéria.
§23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
(2) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti a oznamovacej povinnosti:
a) písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať povinné náležitosti podľa §3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
b) priznanie resp. čiastkové priznanie.
(3) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
ODDIEL III
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 25
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva,
pod ktorým sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
2) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
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(3) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Spišský
Hrušov:
a) miestne cestné komunikácie v celej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce.
§ 26
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva vm2.
§27
Sadzba dane
Správca obce Spišský Hrušov určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
Tab. č. 4

Členenie
Daň za poskytovanie predajných služieb za m2
Daň za lunapark a iné atrakcie za deň
Daň za umiestnenie skládky, umiestnenie ostatných stavebných
a iných zariadení za m2 a deň
Daň za trvalé parkovanie motorového vozidla na dobu dlhšiu ako tri
mesiace, poplatok na deň

Sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva za každý aj začatý m2 aj každý
začatý deň
1,50 €
20,00 €
0,10 €
0,30 €

§ 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva.
(2) Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 29
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, je povinný oznámiť osobne/písomne
svoj zámer užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Spišskom Hrušove najneskôr v deň, v ktorom
sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
(2) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanovenej, resp. zaplatenej dane.
(3) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo splátky dane - lehotu splatnosti určí správca dane
v rozhodnutí.
(4) Daňovník je Obecnému úradu v Spišskom Hrušove povinný oznámiť do 30 dní skončenie užívania
osobitného verejného priestranstva:
a) správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.
b) nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
(5) Obec Spišský Hrušov vyberá daň za užívanie verejného priestranstva:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce Spišský Hrušov.
§ 30
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Daňovník, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, obec Spišský Hrušov výzve
daňovníka na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 8 dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí
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základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok
je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.
ODDIEL IV
Daň za ubytovanie
§ 31
Daňovník
Daňovníkom je každá fyzická osoba, ktorá sa odplatne prechodne ubytuje.
§ 32
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa §754 - 759
Občianskeho zákonníka, ktorým je: motel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, kemping,
rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a pod..
§ 33
Základ dane
Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní.
§ 34
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane určuje správca.
(2) Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.
§ 35
Vyberanie, platenie dane
(1) Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje prechodné odplatné ubytovanie.
(2) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ
evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách.
(3) O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
(4) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom:
 v hotovosti do pokladne obedného úradu,
 na účet obce.
(5) Výšku zaplatenej dane za ubytovanie je prevádzkovateľ povinný oznámiť správcovi dane polročnea to do
30.06. a 31.12. kalendárneho roka.
ODDIEL V
Daň za predajné automaty
§36
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti.

§ 38
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
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§ 39
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je uvedená v tabuľke č. 5.
Tab. č. 5
Predajný automat
PA ak skladba tovaru obsahuje aj tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje

50,00€
200,00€

§ 40
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
predajný automat začal prevádzkovať.
(2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(3) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
(4) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad v Spišskom Hrušove.
(5) Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) identifikáciu predajného automatu,
b) miesto prevádzkovania.
(6) Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) identifikáciu predajného automatu,
c) miesto doterajšieho prevádzkovania.
(7) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú evidenciu ohľadne každého
predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu
b) typ a označenie predajného automatu
ODDIEL VI
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 41
Daňovník
Daňovníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 42
Predmet dane
(1) Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu. Tieto hracie prístroje
nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 43
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 44
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je uvedená v tab. č. 6
Tab. č. 6
elektronický prístroj na počítačové hry

50,00€

mechanický prístroj biliard

50,00€

mechanický prístroj – stolný futbal, stolný hokej, šípky

50,00€

za jedno iné zariadenie na zábavné hry

50,00€
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§ 45
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal
prevádzkovať.
(2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(3) Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká
daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k
zmene správcu dane.
(4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
(5) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad v Spišskom Hrušove.
(6) Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) identifikáciu nevýherného hracieho prístroja,
c) miesto prevádzkovania.
(7) Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) identifikáciu nevýherného hracieho prístroja,
c) miesto doterajšieho prevádzkovania.
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) typ a označenie nevýherného hracieho prístroja.
§ 46
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností, daň za psa,
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje je daňovník povinný podať do 31 januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1 januáru zdaňovacieho obdobia.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný
podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k týmto daniam.
(5) Správca dane daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubí každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť
dane.
(7) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti na základe
žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie.
(8) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, alebo
splátky dane a lehotu splatnosti určí správca dane v rozhodnutí.
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HLAVA III
POPLATOK
ODDIEL VII
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré
vznikajú na území obce.
(2) Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
(3) 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 záhradou, vinicou, 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.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 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.
(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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 3, a zaniká dňom, ktorým
táto skutočnosť zanikne.
(6) Správca dane na území obce Spišský Hrušov zavádza množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby
– podnikateľov.
§ 47
Oznamovacia povinnosť
(1) Oznamovaciu povinnosť je povinný si splniť na Obecnom úrade Spišský Hrušov každý poplatník do 30 dní
odo dňa:
a) vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) skončenie určeného obdobia za ktoré platil poplatok (kalendárny rok) v prípade, ak došlo k zmene už
oznámených údajov.
(2) Poplatník je zároveň od vzniku poplatkovej povinností povinný uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
- v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti
- ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. 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, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.
(3) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
(4) Právnické osoby a podnikatelia uvedení v ODDIELY VII ods. 3 písm. b) a c) tohto VZN
podajú ohlásenie pri vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive – Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a podnikateľov do 30 dní po vzniku
týchto skutočností – toto tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade v Spišskom Hrušove.
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§ 48
Určenie poplatku
(1) Správca obce pri množstvovom zbere určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
(2) Pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu, obec určuje poplatok za jeden kalendárny rok
ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník podľa ODDIELU VII ods. 3 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých je podľa
ODDIELU VII ods. 3 písm. b) právnická osoba oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
§ 49
Vyrubenie poplatku, splatnosť poplatku
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
a) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Lehotu
splatnosti určí správca dane v rozhodnutí.
b) Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. Poplatok za
využívanie množstevného zberu je splatný na základe vyhotovenej faktúry obce, ktorá je vyhotovená
v súlade s Dohodou o vývoze komunálneho odpadu
(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) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce
určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§ 50
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec na základe písomnej žiadosti, poplatok zníži, podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo sa nezdržiaval na území obce Spišský Hrušov.
(2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu
poplatníka mimo obce Spišský Hrušov a to:
 potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
 pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu
s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
(3) V prípade, že doklad podľa § 50 ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
(4) Poplatník si uplatni nárok na zníženie poplatku do 31. 01. príslušného kalendárneho roka podaním
písomnej žiadosti s príslušnými dokladmi podľa ods. 2.
(5) Možnosť o zníženie poplatku na základe žiadosti a doložení dokladov majú právo požiadať:
Tab. č. 7
Osoby, ktoré majú právo žiadať o zníženie poplatku

Suma poplatku za 1
kalendárny deň na 1
osobu

Zľava z poplatku za
kalendárny rok na 1
osobu

Študenti dlhodobo vzdialení kvôli štúdiu – potvrdenie o zaplatení
poplatku za TKO z domova mládeže, alebo iného ubytovacieho
zariadenia, potvrdenie o návšteve školy

0,0547€

9,98 €
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Občania dlhodobo vzdialení kvôli zamestnaniu na Slovensku
i v zahraničí - potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva,
nájomná zmluva, predpis nájomného
Občania z dôvodu platenia poplatku v inej obci/meste –
potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku za komunálny
odpad v zdaňovacom období v inej obci/meste

0,0547€

9,98

0,0547€

9,98 €

(6) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
(7) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
- poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
- musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva
užívania nehnuteľnosti a pod.),
- úmrtie.
(8) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v zmysle § 82
ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
(9) Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(10) Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej
povinnosti neoznámi.
§ 51
Sadzba poplatku
(1) Obec Spišský Hrušov ako správca dane a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce určuje:
a) ročnú sadzbu pre poplatníkov uvedených v ODDIELY VII ods. 3 písm. a):
Tab. č. 9
Ročná sadzba za kalendárny rok pre 1
osobu
19,97€

Ročná sadzba v prepočte za 1 kalendárny
deň pre 1 osobu
0,0547€

b) množstvový zber pre poplatníkov uvedených v ODDIELY VII ods. 3 písm. b) a c). Ročnú sadzbu
určuje ako súčin sadzby poplatku za 1 l odpadu a objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za
kalendárny rok. Podľa typu zbernej nádoby a frekvencie vývozu je ročná sadzba poplatku uvedená v
tabuľke č. 10
Tab. č. 10
TYP NÁDOBY

FREKVENCIA
VÝVOZ

SADZBA POPLATKU
€/l

KUKA 110 l

1 x za 2 týždne

0,0216€

ROČNÝ
POPLATOK
V€
61,78€

BOBR 1100 l

1 x za 2 týždne

0,0176€

503,36€

BOBR 1100 l

1 x za 1 mesiac

0,0216€

285,12€

(2) Zberná nádoba KUKA je 110 l kovová nádoba alebo 120 l plastová nádoba a BOBR 1100 l je kovová
nádoba

ODDIEL VIII
Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
(1) Kuchynský odpad - je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v
reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích
zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.
(2) Druhy biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu:
a) nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i
živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane
školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok
zdravotníckych zariadení ale aj kuchýň domácností,
b) šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
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jedla,
c) potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.
(6) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť Obci Spišský Hrušov, či nakladanie s kuchynským
bioodpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a
ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
(8) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov, ktoré musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadením
EP a Rady EP č. 852/2004 o hygiene potravín.
(9) Zber, preprava BRKO, na základe Dodatku č. 26 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho
odpadu z obce Spišský Hrušov, sa bude vykonávať z upravených nádob na zber BRKO s objemom 120 l
v počte 8 ks z presne určených stanovíšť, vo frekvencií vývozu 1 krát týždenne v mesiacoch marec až
november, a 1 krát mesačne v mesiacoch december – február, prípadne podľa potrieb po dohode
so Zhotoviteľom.
HLAVA IV
SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 52
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Spišský Hrušov prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce Spišský Hrušov.
(2) Správcu dane z nehnuteľnosti nevykonáva hlavný kontrolór obce Spišský Hrušov.
(3) Daň nižšia ako 3,- € sa nevyrubuje.
(4) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní v znení neskorších predpisov.
§ 53
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Hrušov o miestnych daniach
a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Spišský Hrušov č. 1/2012 ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01. 01. 2013, Všeobecne záväzné nariadenie
obce Spišský Hrušov č. 2/2009 zo dňa 1. 12. 2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov vrátane Dodatku č.2/2009 zo dňa 15. 12. 2011.

§ 54
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.
(2) Toto VZN bolo schválené dňa 14. 12. 2021, Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/21.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom
a účinnosť dňom 01. 01. 2022.

signed

V Spišskom Hrušove, dňa 14. 12. 2021

JUDr. Adriana Tkáčová, v. r.
starostka obce
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