OBEC BLATNÉ
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle
ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva
toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 06/2020
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 01.12.2020
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 11.12.2020
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Blatné: 15.12.2020
Uznesením č. 131/2020-Z zo dňa 15.12.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Blatné dňa: 16.12.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021
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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Blatné č. 06/2020
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe originálneho výkonu samosprávy
podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle ustanovení § 98, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 83 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa dňa 15.12.2020 uznieslo
uznesením 131/2020 Z. na tomto znení Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„VZN“):
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1)
Toto všeobecne záväzné nariadenia upravuje podmienky vzniku a zániku daňovej
povinnosti, vyberania a platenia dane, upravuje sadzby za miestne dane a miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2)

Na území Obce Blatné sa ukladajú tieto miestne dane:
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.

3)
Obec Blatné ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
4) Správu dane vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
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II. časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 2
DAŇ Z POZEMKOV
1) Pre obec Blatné je stanovená hodnota pozemkov:
a. Pre ornú pôdu, vinice, chmeľnice, ovocné sady:
0,7292 €/m2
b. Pre trvalé trávnaté porasty
0,1742 €/m2
c. Pre stavebné pozemky
18,58 €/m2
d. Pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 €/m2
e. Pre lesné pozemky, lesy
0,0771 €/m2
f. Pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,1000 €/m2
2) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Blatné ročnú sadzbu dane
z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a. orná pôda, vinice, chmeľnice a ovocný sad na 0,43 % zo základu dane
na území celej obce,
b. trvalé trávnaté porasty na 0,43% zo základu dane na území celej obce,
c. záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 1,0 % zo
základu dane na území celej obce,
d. stavebné pozemky na 1,00 % zo základu dane na území celej obce.

Článok 3
DAŇ ZO STAVIEB
1) Správca dane na území celej obce Blatné určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb
nasledovne:
a. pre stavby na bývanie a ostatné stavby a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu je sadzba 0,20 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy,
b. pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo,
stavby
využívané
na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu je
sadzba 0,30 €/m2,
c. pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu je sadzba 0,70 €/m2,
d. pre stavby samostatne stojacich garáží, stavby hromadných garáží
a stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou je sadzba 0,50
€/m2 ,
e. pre priemyselné stavby slúžiace v energetike, v stavebníctve, stavby
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využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu je sadzba 1,30 €/m2,
f. pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou je sadzba 1,30 €/m2,
g. pre ostatné stavby vyššie neuvedené je sadzba 0,70 €/m2.
2) K sadzbe dane sa určuje príplatok za podlažie podľa tohto ustanovenia pri
viacpodlažných stavbách za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy, za každé
ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia: 0,33 €

Článok 4
DAŇ Z BYTOV
1)

Správca dane na území celej obce Blatné určuje ročnú sadzbu dane z bytov
a nebytových priestorov v bytových domoch nasledovne:
a. pre byty je sadzba 0,26 €/m2 za každý začatý m2 podlahovej plochy,
b. pre nebytové priestory nevyužívané na podnikanie je sadzba 0,26 €/m2
za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytových priestorov,
c. pre nebytové priestory využívane na podnikanie je sadzba 1,30 €/m2
za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
Článok 5
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z nehnuteľností na:
a. pozemky a stavby, alebo ich časti, slúžiace školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov,
b. pozemky, na ktorých sa nachádzajú cintoríny, kolumbária, urnové háje
a rozptylové lúky,
c. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené stožiare rozvodu elektrickej
energie, stĺpy telekomunikačného vedenia,
d. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb, dane z pozemkov a dane
z bytov a nebytových priestorov na základe podanej písomnej žiadosti:
a. 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania vo
veku nad 62 rokov a občania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a túto skutočnosť preukážu potvrdení z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
b. 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktorých
vlastníkmi sú občania vo veku nad 62 rokov a občania, ktorí sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi a túto skutočnosť preukážu potvrdením z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, ak tieto stavby na bývanie a byty slúžia na
ich trvalé bývanie,
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c. 50% z daňovej povinnosti na garáže vo vlastníctve občanov vo veku nad
62 rokov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.
3) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 5,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.

III. časť
DAŇ ZA PSA
1) Sadzba dane je 10,00 € za jedného psa a kalendárny rok za psa. Stanovená
sadzba platí aj pre každého ďalšieho psa toho istého daňovníka.
2) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa pre daňovníkov, ktorí sú
držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodom.

IV. časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Blatné, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a. Hlavné (štátne) a všetky (miestne) cestné komunikácie v celej dĺžke a šírke
od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom
území obce,
b. Vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy,
parkoviská, verejná zeleň na celom území obce,
c. Autobusové zástavky, športový areál.
2) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva
nasledovne:
a. umiestnenie skládky stavebného materiálu a stavebných zariadení,
ktorou sa rozumie umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo
pre stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, a skládku
stavebného materiálu k stavbe, počas platnosti stavebného povolenia
alebo povolenia od obce pri drobných stavbách, je sadzba 0,20 €/m2/deň,
b. umiestnenie krátkodobej skládky stavebných a iných materiálov,
ktoré nie sú užívateľom odstránené do 48 hodín je sadzba 2,00 €/m2/deň.
V prípade platného stavebného povolenia a užívania verejného
priestranstva na umiestnenie krátkodobej skládky materiálu je sadzba
0,15 €/m2/deň, až do doby vydania kolaudačného rozhodnutia.
c. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je sadzba
0,10 €/m2/deň.
3) Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické
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osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a. podujatia, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo
verejno-prospešné účely,
b. kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne podujatia usporiadané bez
vyberania vstupného,
c. predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných
trhoch organizovaných obcou Blatné,
d. podujatia, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec Blatné –
lunaparky a iné atrakcie.

V. časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE

1) Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie.
2) Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci prechodné ubytovanie je povinný splniť si
oznamovaciu povinnosť voči správcovi miestnej dane (obci Blatné) a najneskôr
v deň začatia činnosti v poskytovaní služieb prechodného ubytovania.
Prevádzkovateľ si túto povinnosť plní podaním písomného oznámenia na
obecnom úrade, pričom toto oznámenie obsahuje označenie prevádzkovateľa (pri
fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa pobytu; pri právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie obchodné meno, sídlo, identifikačné
číslo) ako aj adresu ubytovacieho zariadenia.
3) Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu v „knihe ubytovaných“, ktorú musí
predložiť ku kontrole a overeniu správnosti vedených údajov pred začiatkom
poskytovania služieb prechodného ubytovania a na výzvu správcu dane.
Kniha ubytovaných musí byť označená názvom a miestom zariadenia
prechodného ubytovania, musí mať očíslované strany a obsahuje minimálne tieto
údaje:
a) meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c) miesto trvalého pobytu daňovníka,
d) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu
daňovníka,
e) výšku zaplatenej dane,
f) číslo účtovného dokladu o zaplatení.
4) Daň za ubytovanie prevádzkovateľ zariadenia vyberá pri nástupe ubytovaného.
O zaplatení dane za ubytovanie musí mať vypísaný doklad (napr. pokladničný
doklad) obsahujúci nasledujúce náležitosti:
a. Označenie dokladu a jeho číslo
b. Dátum vystavenia
c. Meno a priezvisko prijímateľa dane
d. Meno a priezvisko fyzickej osoby/obchodné meno právnickej osoby, trvalý
pobyt fyzickej osoby/sídlo právnickej osoby
e. Počet prenocovaní
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f. Výška zaplatenej dane
g. Podpis osoby, ktorá doklad vystavila
5) Platiteľ dane (t.j. prevádzkovateľ zariadenia) je povinný v lehote do 15 dní po
ukončení štvrťroka bez vyzvania správcu dane predložiť písomný výkaz vybratej
dane. Oznámenie musí okrem výkazu vybratej dane obsahovať aj identifikačné
údaje platiteľa dane, t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
pobytu príp. adresa prechodného pobytu. Ak je daňovníkom právnická osoba
alebo fyzická osoba podnikateľ, oznámenie musí obsahovať názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu právnickej osoby.
6) Platobný výmer je na základe predloženého výkazu vystavený do:
- 30. apríla za I. štvrťrok,
- 31. júla za II. Štvrťrok,
- 31. októbra za III. Štvrťrok,
- 31. januára za IV: štvrťrok.
7) Platobný výmer je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a to
v hotovosti, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na bankový
účet obce uvedený na platobnom výmere.

VI. časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1) Sadzba dane za 1 kus predajného automatu je 180,00 € na kalendárny rok.
2) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu nasledovne:
a. Výrobné číslo alebo evidenčné číslo predajného automatu
b. Miesto umiestnenia predajného automatu,
c. Dátum uvedenia predajného automatu do prevádzky ako aj dátum
ukončenia prevádzky.
3) Prevádzkovateľ predajného automatu je povinný každý takýto automat viditeľne
označiť štítkom s týmito údajmi:
a. Označenie prevádzkovateľa (fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa;
právnická osoba: obchodný názov, sídlo, IČO),
b. Dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
c. Výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu.
VII. časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1) Sadzba dane za 1 kus nevýherného hracieho prístroja je 180,00 € na kalendárny
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rok.

2) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja nasledovne:
a. Výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
b. Miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
c. Dátum uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky ako aj
dátum ukončenia prevádzky.
3) Prevádzkovateľ nevýherného hracieho prístroja je povinný každý takýto prístroj
viditeľne označiť štítkom s týmito údajmi:
a. Označenie prevádzkovateľa (fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa;
právnická osoba: obchodný názov, sídlo, IČO),
b. Dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
c. Výrobné alebo evidenčné číslo prístroja.
VIII. časť
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Článok 7
SADZBA POPLATKU
1) Obec Blatné stanovuje pre množstevný zber:
a. Sadzbu poplatku 0,025 € za jeden liter zmesového komunálneho
odpadu pri zbernej nádobe s objemom 120 l a frekvenciou vývozu 1x
za dva týždne (t.j. 78,00 Eur za rok a 26 odvozov), a to pre fyzickú
osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
b. Sadzbu poplatku 0,025 € za jeden liter zmesového komunálneho
odpadu pri zbernej nádobe s objemom 240 l a frekvenciou vývozu 1x
za dva týždne (t.j. 156,00 Eur za rok a 26 odvozov), a to pre fyzickú
osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
c. Sadzbu poplatku 0,025 € za jeden liter zmesového komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu pri zbernej nádobe
s objemom 120 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne (t.j. 78,00 Eur
za rok a 26 odvozov), a to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
d. Sadzbu poplatku 0,025 € za jeden liter zmesového komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu pri zbernej nádobe
s objemom 240 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne (t.j. 156,00 Eur
za rok a 26 odvozov), a to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
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e. Sadzbu poplatku 0,025 € za jeden liter zmesového komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu pri zbernej nádobe
s objemom 1100 l a frekvenciou vývozu 1x za dva týždne (t.j. 715,00
Eur za rok a 26 odvozov), a to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
2) Pri použití zberných nádob o objeme 120 l a 240 l, je frekvencia odvozu jeden
krát za dva týždne (26 odvozov za kalendárny rok).
FO, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a spĺňa požiadavku o objeme
nádoby určenú VZN obce Blatné č.5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobnými stavebnými odpadmi, objemným odpadom na území obce Blatné, § 2.
podľa ktorého:
a/ 1 osoba užíva spravidla nádobu 120l
b/ 2 – 3 osoby užívajú spravidla nádobu 120l
c/ 4 a viac osôb užívajú spravidla nádobu 240l

Článok 8
VYRUBENIE POPLATKU A SPLATNOSŤ
1) Poplatok je možné uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo
bezhotovostným prevodom na bankový účet obce, ktorý je uvedený na
rozhodnutí.
2) Poplatník je povinný si na obecnom úrade prevziať nálepku, ktorú nalepí na čelnú
stranu smetnej nádoby.

Článok 9
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
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.
2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a. písomná žiadosť o vrátenie poplatku,
b. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, úmrtie a pod.).
3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.
4) Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 20% poplatníkovi, ktorým je
fyzická osoba staršia ako 62 rokov.
5) Obec môže na základe písomnej žiadosti znížiť o 20% alebo odpustiť poplatok v
prípade, že poplatník predloží dokumenty preukazujúce, že predmetná
nehnuteľnosť je neobývaná, napr.:
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a. Čestné prehlásenie o dlhodobom zdržiavaní sa celej domácnosti
v zahraničí,
b. Potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci SR (viažuce sa na miesto
trvalého a prechodného pobytu FO)
c. Iné dokumenty preukazujúce neobývanie predmetnej nehnuteľnosti.
6) 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.
7) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a. Písomná žiadosť o vrátenie poplatku,
b. Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého, resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, úmrtie a pod.)

IX. časť
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 01.12.2020
2) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce dňa 16.12.2020
3) Toto VZN ruší VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021

v.r.
..............................................
Rastislav Pero
starosta obce Blatné

Vyvesené dňa 16.12.2020

Zvesené dňa ...............
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