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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O M I E S T N Y C H D A N I A C H A P O P L AT K U Z A
K O M U N Á L N E O D P A D Y A D R O B N É S T AV E B N É
O D PA D Y O B C E B Á T O R O V E K O S I H Y
Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 3 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva pre katastrálne územie obce Bátorove Kosihy toto
všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Bátorove Kosihy.
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce
Bátorove Kosihy a tiež poskytovanie daňových úľav.
§2
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec Bátorove Kosihy sú
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 Bátorove Kosihy ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e) je kalendárny rok a poplatku
uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 až 6 zákona neustanovujú inak.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNISTÍ
§4
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).
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Daň z pozemkov
§5
Daňovník
Daňovníkmi dane z pozemkov sú daňovníci uvedení v ustanovení § 5 zákona.

§6
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Bátorove Kosihy v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky,
(2) Podrobná úprava predmetu dane z pozemkov je uvedená v ustanoveniach § 6 ods. 2 až 7 zákona.

§7
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2 uvedenej v nasledovnej tabuľke.
Okres

Kód KU*

Názov katastrálneho územia/okresu

401

870081

Bátorove Kosihy

Hodnota v eurách/m2
Orná pôda,
Trvalý tr. porast
chmeľnice, vinice,
ovocné sady
0,6811

0,1609

(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v nasledovnej tabuľke.
Obec s počtom
obyvateľov
Od 1001 do 6000

Hodnota v eurách/m2
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy
1,85

Stavebné pozemky
18,58

(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. l písm. d) je hodnota bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2, pričom namiesto hodnoty pozemku zistenej za l m2 podľa predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku (Vyhláška MF SR č. 492/2004 Z.z) sa použije hodnota za 1 m2 uvedená
v nasledovnej tabuľke. Takto ustanovená hodnota sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.
Okres

Kód KU*

Názov katastrálneho územia/okresu

401

870081

Bátorove Kosihy

Hodnota v eurách/m2
Lesné pozemky
Vodné plochy
0,1609
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0,1609

§8
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov s účinnosťou od 1. januára 2015 je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky,

0,33 %,
0,45 %,
0,45 %,
0,29 %,
0,45 %.

§ 8a
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Daň zo stavieb
§9
Daňovník
Daňovníkmi dane zo stavieb sú daňovníci uvedení v ustanovení § 9 zákona.
§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Bátorove Kosihy.
(2) Podrobná úprava predmetu dane zo stavieb je uvedená v ustanoveniach § 10 ods. 1 až 4 zákona.
§ 11
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava
prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 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.

§ 12
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 12 ods. 1 sa v celej obci upravuje s účinnosťou od 1. januára
2016 nasledovne:
a) Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
Ročná sadzba dane je 270 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
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b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
Ročná sadzba dane je 330 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
Ročná sadzba dane je 770 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
d) Samostatne stojace garáže
Ročná sadzba dane je 270 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
e) Stavby hromadných garáží
Ročná sadzba dane je 270 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
f) Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
Ročná sadzba dane je 270 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
g) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
Ročná sadzba dane je 1650 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
Ročná sadzba dane 2530 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy
i)

Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
Ročná sadzba dane je 770 % z ročnej sadzby dane podľa § 12 ods. 1
za každý i začatý m2 zastavanej plochy

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,033 eura za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 12a
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa
§ 12 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
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(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej
sadzby dane zo stavieb podľa § 12 ods. 2 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie
podľa § 12 ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo
stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a príplatok za
podlažie podľa § 12 ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, daň sa vypočíta ako súčet pomerných
častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu
dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku
za podlažie podľa § 12 ods. 3.
Daň z bytov
§ 13
Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú daňovníci uvedení v ustanovení § 13 zákona.

§ 14
Predmet dane
(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli
do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, 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 bývanie, sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia považuje za nebytový priestor.

§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 16
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru.
(2) Ročná sadzba dane z bytov za byt alebo nebytový priestor uvedená v § 16 ods. 1 sa v celej obci upravuje
s účinnosťou od 1. januára 2016 na 270 % z ročnej sadzby dane podľa § 16 ods. 1 za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru.

§ 16a
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane podľa § 16 ods. 2
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Bátorove
Kosihy, ktorá je správcom dane, a ďalej pozemky, stavby a nebytové priestory podľa § 17 ods. 1 písm.
b) až h) zákona.
(2) Správca dane podľa miestnych podmienok v obci ustanovuje zníženie dane z pozemkov:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany
vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II.
Stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov
v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch,

prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach,
národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného
významu,
g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej
ťažby (prvej prebierky),
j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie
v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu
životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením,
na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo
štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo
krajinotvornou funkciou,
k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci
roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
(3) Správca dane podľa miestnych podmienok v obci ustanovuje zníženie dane zo stavieb alebo od dane z
bytov:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná,
amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej
uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,

d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v
hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
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ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických
osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
(4) Správca dane podľa odseku 2 a) až k) a odseku 3 poskytne zníženie dane o 50 %, podľa odseku 2 l)
poskytne zníženie dane o 30 %.
(5) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 a alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka.

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(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, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa
neprihliada, ak zákon 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.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

§ 19
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
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a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastník vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.

§ 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 21
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 22
Sadzba dane
Sadzba dane od 1. januára 2016 je 4 eurá za jedného psa a kalendárny rok.
§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 19 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť
predmetom dane.
§ 24
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Bátorove Kosihy, na ktorej území je pes chovaný.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 25
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (Občiansky zákonník, Obchodný
zákonník).
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(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného
priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 27
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 28
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje od 1. januára 2016 na 0,07 eura za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva.
(2) Sadzba dane za pohyblivú službu, ambulantný predaj, lunaparky a iné atrakcie t.j. predávajúce právnické
a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo v obci jednorázovo sa stanovuje od 1. januára 2016
na 5,00 eur/deň do 10 m2 a za každých aj začatých 10 m2 osobitne užívaného verejného priestranstva.

§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 30
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V písomnej žiadosti o vydanie povolenia predaja na
trhovom mieste daňovník uvedie: meno a priezvisko/ názov firmy; bydlisko/sídlo firmy; rodné číslo,
číslo OP/ výpis z obchodného registra (IČO); daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, príp.
číslo osvedčenia SHR, sortiment predaja resp.poskytovaných služieb.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Splátky dane a lehota ich splatnosti sa určí
v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
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§ 31
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
Parkovanie vozidiel je oslobodené od platenia dane za užívanie verejného priestranstva, nakoľko
obec nemá vyhradené verejné priestranstvo na trvalé parkovanie vozidiel. Pri parkovaní však vodič musí
dodržiavať ustanovenia zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 32
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Bátorove Kosihy, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 33
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, hostel,
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných
kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub,
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v
stavbe slúžiacej na viaceré účely.

§ 34
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 35
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 36
Sadzba dane
Sadzba dane od 1. januára 2016 sa stanovuje na 0,33 eura na osobu a prenocovanie.

§ 37
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
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§ 38
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Bátorove Kosihy, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
§ 39
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte prenocovaní za kalendárny
mesiac, do 10 dňa nasledujúceho mesiaca predložiť evidenciu o počte prenocovaní a odviesť daň obci
Bátorove Kosihy.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 40
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len
„predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné
automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

§ 41
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 42
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 43
Sadzba dane
Sadzba dane od 1. januára 2016 za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) za predajný automat umiestnený v budove
50,00 eur
b) za predajný automat umiestnený na verejnom priestranstve 100,00 eur.
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§ 44
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. 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.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 45
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) elektrické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektrické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 46
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 47
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 48
Sadzba dane
Sadzba dane od 1. januára 2016 sa stanovuje na 165 eura za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 49
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) 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. 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.
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(2) Prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu o nevýhernom hracom prístroji na účely dane,
pričom hrací nevýherný prístroj musí byť identifikovaný názvom a výrobným číslom, v prípade že
výrobné číslo nemá, tak inventárnym alebo evidenčným číslom.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
§ 50
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
(2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 až 4
zákona o miestnych daniach.
(3) 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 (ďalej len "platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona, a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(5) Sadzba poplatku od 1. Január a 2016 v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) zákona sa určuje vo výške 0,05 eura
za osobu a kalendárny deň.
(6) Sadzba poplatku pre množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm c) sa ustanovuje vo výške 0,015 eura za
1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín .
(7) Poplatok od 1. januára 2016 v zmysle § 79 ods. 2 písm. a) zákona sa určuje vo výške 18,25 Eura za
osobu a kalendárny rok. Výška takto určeného poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo
neschváli novú výšku poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
(8) Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona, sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov
určený podľa § 79 ods. 3 zákona.

§ 51
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2
písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena , sídlo alebo
miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
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(2) Ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona, poplatník je povinný do 30 dní
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(3) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik povinnosti v priebehu zdaňovacieho
obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 52
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak
poplatník preukáže, že využíva množstevný zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník obci do 10 dní odo dňa odovzdania drobného
stavebného odpadu v zbernom dvore; v hotovosti v pokladni obce alebo prevodom na účet obce. Pri
odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore si poplatník prevezme vyplnené tlačivo s
jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo OP) a
údajom o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré bude podkladom pre zaplatenie
poplatku. Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 50 ods 6 a hmotnosti odovzdaného
drobného stavebného odpadu v zbernom dvore. Pri platení poplatku je poplatník povinný uviesť
variabilný symbol, ktorý má pridelený pre platenie poplatku za komunálne odpady v rozhodnutí o
vyrubení poplatku (paušálny poplatok podľa § 50 ods. 5).
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
§ 53
Určenie poplatku podľa pomôcok
(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 46, na jej
splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane určí
poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia
poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis (zákon
č. 563/2009 Z.z. o správe daní).
§ 54
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
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(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti ustanovených v odseku 5 § 54.
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným
nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
(4) Poplatník uhradí vyrubený poplatok bezhotovostným alebo hotovostným vkladom na účet obce uvedený
v rozhodnutí alebo poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Bátorovych
Kosihách.
(5) Splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa odseku 1 alebo pri znížení
alebo odpustení podľa odseku 2 poplatník preukáže obci na základe podkladov (napr. pracovná zmluva,
pracovné víza, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o štúdiu, doklad vecne príslušného úradu
o pobyte):
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo svojho trvalého pobytu v SR alebo
v zahraničí,
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

DEVIATA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 55

(1) Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e),a f) zákona možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby
dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
§ 56
(1) Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý je
uvedený v rozhodnutí.
(2) Správca dane neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane
a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia
platby, inak na exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov
a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom
splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti
miestnej dane a pomernej časti poplatku sa ustanovenie odseku 2 použije rovnako.
(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, správca dane vráti
na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2
alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 57
Správa dane
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(1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec Bátorove Kosihy, na ktorej území
sa nehnuteľnosť nachádza.
(2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až e) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec
Bátorove Kosihy, ktorá ich na svojom území zaviedla.
§ 58
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani 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 správcovi dane do 31. januára aktuálneho 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. Daňovník nie je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(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 tejto dani, ku ktorej
vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

(4) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa § 17 odsekov 2 a 3
v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu
prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa
§ 99a ods. 1 zákona, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká
(5) Podmienky podať čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie sú upravené v § 99b,
§99c a § 99d zákona.
§ 59
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa
a dane za nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne
podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným
rozhodnutím, ak nie je ustanovené inak.
(2) Podrobnú úpravu vyrubenia dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje
upravuje § 99e zákona.
§ 60
Zánik práva vyrubiť daň
Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie
k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich
a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie
daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane
z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po
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uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za
nevýherné hracie prístroje.
§ 61
Splatnosť a platenie dane v splátkach
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje
v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa
vyrubuje daň.
§ 62
Vrátenie pomernej časti dane
Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje
za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie
k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote podľa § 99b ods. 2 zákona.
§ 63
Zaokrúhľovanie
(1) Základ dane podľa § 7 podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
(2) Daň a poplatok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
Splátky dane podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal
sume vyrubenej po zaokrúhlení.

§ 64
Postup pri správe miestnych daní a poplatku
Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších
predpisov neustanovuje inak.

DESIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 65
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR
SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce
zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách dňa 10.12.2015.

Bátorove

Kosihy

sa

uznieslo

Obecné

(3) Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Bátorovych Kosihách.
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(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

V Bátorovyh Kosihách, dňa 23.11.2015

Mgr. Roland Labancz
starosta
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