
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE HRUBOŇOVO 

02/2022 

 

 

 

 

 

O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE HRUBOŇOVO 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove na základe samosprávnej pôsobnosti podľa č. 68 Ústavy SR a podľa 

ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ust. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto 

všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2022 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s 

účinnosťou od 1. januára 2022 zavádza nasledovné miestne dane: 

 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejných priestranstiev, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

2. Daň z nehnuteľností na území obce zahŕňa 

 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len ako „daň z bytov“). 

 

3. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v tomto členení: 

 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 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) stavby hromadných garáží, 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 



využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ako skratka „VZN“) upravuje podmienky ukladania 

miestnych daní na území obce Hruboňovo 

 

5. Správcom dane je Obec Hruboňovo. 

 

6. Zdaňovanie pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ustanovuje osobitný 

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

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov), ktorý upravuje daňovníka dane, predmet dane, 

základ dane, základné ročné sadzby dane, ktoré môže obec znížiť alebo zvýšiť, oslobodiť od platenia 

dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosti predkladania daňového priznania, vyrubenie dane 

a platenie dane. 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 2 

Základ dane 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je 

hodnota pozemku bez porastov určená súčinom výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 

uvedenej v osobitnom predpise (Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  

• katastrálne územie Suľany  .....................................................  0,5135 €/m² 

• katastrálne územie Výčapky   .....................................................  0,5121 €/m² 

 

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez 

porastov určená súčinom výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v osobitom 

predpise (Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). a) trvalé trávnaté 

porasty 

• katastrálne územie Suľany  ......................................................   0,2615 €/m² 

• katastrálne územie Výčapky   ....................................................... 0,1912 €/m² 

 

3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 12 písm. c) zákona 

č. 326/2005 Z. z. o lesoch), rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 

hodnota pozemku bez porastov určená súčinom výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej 

na 1 m2 podľa osobitných predpisov (Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 

neskorších predpisov). Správca dane ustanovuje hodnotu pozemku 0,1148 € za 1 m². Takto 

ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak  daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 

znaleckým posudkom. 

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné 

plochy (Príloha č. 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 

neskorších predpisov) je hodnota pozemku určená súčinom výmery pozemkov v m2 a hodnoty 

pozemkov za 1 m2 uvedenej v osobitnom predpise (Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov).         



• záhrady .........................................................................................  1,32 €/m²   

• zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy...............................   1,32 €/m² 

5. Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky (§ 6 ods. 4 a 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 

zákona č. 538/2007 Z. z.) je hodnota pozemku určená súčinom výmery pozemkov v m2 a hodnoty 

pozemku za 1 m2 (podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).  

• stavebné pozemky ........................................................................ 13,27 €/m² 

§ 3 

Sadzba dane 

1. Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov u pozemkov uvedených v § 2 

ods. 1 a 2 vo výške 0,421 %. 

2. Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov u pozemkov uvedených v § 2 

ods. 3 vo výške 0,385 %. 

3. Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov u pozemkov uvedených v § 2 

ods. 4 vo výške 0,700 %. 

4. Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov u pozemkov uvedených v § 2 

ods. 5 vo výške 0,300 %. 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§4 

Základ dane 

1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. 

 

2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, 

pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

 

3. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy 

v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti 

stavby. 

 

§5 

Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 1 ods. 3 písm. a) až b) je za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy určená vo výške 0,10 eura. 

 

2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 1 ods. 3 písm. c) až f) je za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy určená vo výške 0,165 eura. 

 

3. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 1 ods. 3 písm. g) až h) je za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy určená vo výške 1,00 eura. 

 

4. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 1 ods. 3 písm. i) je za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy určená vo výške 0,5 eura. 

 

5. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,036 eura za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

6. Správca dane určuje, že daň za stavby podľa tohto VZN za podzemné podlažie nebude vyrubovať 

okrem stavieb uvedených v § 1 ods. 3 písm. f) 



 

7. Daň zo stavieb sa vypočíta podľa osobitného predpisu (§ 12a zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov). 

 

DAŇ Z BYTOV 

§6 

Základ dane 

1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 

§7 

Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane z bytov je určená za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 

priestoru vo výške 0,100 eura. 

 

DAŇ ZA PSA 

§8 

Predmet dane 

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 a výskumné účely, 

b) pes umiestnený v útulku zvierat, 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

§9 

Základ dane 

1. Základom dane je počet psov. 

§10 

Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane na území obce za jedného psa je určená vo výške 10,00 eur. 

 

DAŇ  ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 11 

Verejné priestranstvo  

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve  obce  

Hruboňovo, ktorými sa považujú: 

a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke  a v 
šírke od krajnice po krajnicu 
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov  na  území obce 

           c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce 
           d) pozemky vo vlastníctve obce v školskom areáli 

 
  
 
2 .  Osobitným užívaním verejného priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie:  
 



a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,  
zariadenia      lunaparku a iných atrakcií 
c) umiestnenie  dočasnej skládky 

 
 

§ 12 
Parkovanie  motorových vozidiel 

1. Na území obce Hruboňovo je zakázané dlhodobé neprerušované parkovanie (nad 24 hodín) na 
verejnom priestranstve všetkých druhov motorových vozidiel do 3,5 tony.  
2. Na území obce Hruboňovo je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve zakázané 
všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, prívesom, návesom, 
obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3,5 tony. Povolené je iba 
zastavenie nákladných vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutne potrebný k zloženiu a 
naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe 
 
3. Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, 
mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavenie svojich vozidiel na 
vlastných alebo  prenajatých priestoroch. 

4.  V obytnej zóne obce je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace nákladné motorové 
vozidlá nad 3,5 tony, prípojné vozidlá, prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá 
za osobné automobily (obytné a nákladné prívesy) a za jednostopové motorové vozidlá. Zastavenie 
jazdnej súpravy v obytnej zóne je povolené iba na dobu nevyhnutnú na naloženie a zloženie tovaru.   

5.  Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v  obci je povolené, ak 
to nevylučujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov alebo iné ustanovenia tohto VZN. 
6.  Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené je státie 
a odstavenie všetkých druhov  vozidiel  z a k á z a n é. 

 
§ 13 

Predmet dane 
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
 

§ 14 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvá užíva. 
 

§ 15 
Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 
v m² .           
 

§ 16 
Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie služieb 
a predajného zariadenia sa stanovuje: 1,0 €  za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného 
priestranstva a každý aj  začatý deň. 
 

 
§ 17 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová  povinnosť  vzniká  dňom  začatia  osobitného  užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 
ukončenia osobitného užívania priestranstva a každý aj začatý deň. 
 

§ 18 



Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 
1. Daňovník je povinný osobne alebo písomne ohlásiť užívanie verejného priestranstva správcovi dane 

a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má 
realizovať užívanie verejného priestranstva. Nesplnenie ohlasovacej povinnosti sa považuje za 
neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2. Daňovník je povinný osobne alebo písomne ohlásiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie 
verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

3. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 
§ 19 

Oslobodenie od dane 
       Správca dane oslobodzuje od platenia dane : 

      a) za užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez 
vstupného 
       b) za užívanie verejného priestranstva na akciu, ktorej výťažok je určený na 
charitatívne alebo 
            verejnoprospešné účely. 

 

 

V. ČASŤ 

DAŇ  ZA  PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
§ 20 

Predmet dane 
Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené        
v priestoroch prístupných verejnosti. 

§ 21 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
 

§ 22 
   Sadzba dane. 

         Sadzba dane je za jeden predajný automat.   
a) 150,- €  za predajný automat, obsahujúci v skladbe ponúkaného spotrebného tovaru 
najviac 10 druhov tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov 
b) 300,- €  za predajný automat, obsahujúci v skladbe ponúkaného spotrebného tovaru 
viac ako 10   druhov  tovaru vrátane cigariet a alkoholických nápojov 

 
 

§ 23 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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. 
 

§ 24 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti.  

2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  
rozhodnutia. 

3. Daňovník – prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého 



automatu osobitne: 
a) názov daňovníka- prevádzkovateľa, miesto umiestnenia 
b) výrobné číslo predajného automatu 
c) dátum začatia prevádzky automatu 

 
 

VI. ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
§ 25 

Predmet dane 
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. 

2.  Nevýherné hracie prístroje sú: 
 a) elektronické prístroje na počítačové hry 
 b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 
hry 

 
§ 26 

Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje 

 
§ 27 

Sadzba dane 
Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je  100,- €.    
 

§ 28 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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. 

§ 29 
 Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1.   Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo  

dňa vzniku daňovej povinnosti. 

2.   Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

3.   Daňovník – prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne   každého 

automatu osobitne:  

a) názov daňovníka -prevádzkovateľa , miesto umiestnenia 

b) výrobné číslo predajného automatu 

c) dátum začatia prevádzky automatu 

 

 

 

 

 

 



SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE MIESTNE DANE 

§30 

Vyrubovanie a spravovanie dane 

 

1. Správca dane vyrubuje daň každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia 

na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím. 

2. V konaní vo veciach dane sa postupuje podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 582/2004 Z. 

z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

§ 31  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Hruboňovo  č. 02/2022 o miestnych daniach na území obce 

Hruboňovo  zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach. 

 

2. Návrh tohto VZN bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce Hruboňovo a na webovej stránke obce 

dňa 28.11.2022, Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove sa uznieslo na schválení tohto VZN dňa 

12.12.2022 uznesením č. 23/2022 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

       Vladimír Fabo v.r. 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené : 13.12.2022 

Zvesené : ......................... 


