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Obecné zastupiteľstvo v Harhaji na  základe § 6 a par. 11 ods.4, písm d/, e/a g/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. 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 Harhaj  toto 

                                                                                       
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

                                                          č.1/ 2019 

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na   území   obce  Harhaj   
 

I.  č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

§  1 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   

stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Harhaj. 

(2) Obec Harhaj  na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a/ daň z nehnuteľností, 

b/ daň za psa, 

c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 

d/ daň za nevýherné hracie prístroje, 

(3) Obec Harhaj na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    a   

drobné   stavebné  odpady. 

(4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, a dane  za 

nevýherné hracie prístroje  je kalendárny rok. 
 

II. č a s ť 

Miestne dane  

           DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

      § 2 

 Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a/ daň z pozemkov, 

b/ daň zo stavieb, 
 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 3 Daňovník 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak je 

a) vlastník pozemku  

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, správca 

pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri. 

(2) Daňovníkom dane z pozemkov je  

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie  

  náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až 

 do vykonania pozemkových úprav, 

b) nájomca ak, 

1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať 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) 

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok 

skutočne užíva. 

(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov 

je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci 

dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia 

do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
 

§ 4 Predmet dane 

(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Harhaj v tomto členení: 

a) orná pôda,  ovocné sady, 

b) trvalé trávne porasty, rybníky 

c) záhrady, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

e) zastavané plochy a nádvoria, 

f) stavebné pozemky, 

g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. 

(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú  

a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom 

dane zo stavieb alebo dane z bytov, 

b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou 

verejných účelových komunikácií , 

(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa ods. 1 je určujúce zaradenie pozemku 

podľa katastra, ak v ods. 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do 

kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán. 

(4) Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení 

až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného 

pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom 

povolení. 

(5) Stavebným pozemkom podľa ods. 4 nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom 

povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu. 

(6) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 9 ods. 2 sa 

považujú za pozemky podľa ods. 1 písm. e) 
 

 § 5 Základ dane 

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda,  ovocné sady a trvalé trávne 

porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 

hodnoty pôdy za 1m2. Hodnota ornej pôdy v k.ú.  Harhaj je 0,3173 € /m2 u trvalého 

trávneho porastu a rybníkov v k. ú. Harhaj je  0,0517 €  /m2 . Základom dane z pozemkov 

pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa zákona č. 

382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku. 

V prípade, že daňovník nestanoví hodnotu pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 

lesy,  základom dane pre tento druh pozemku je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1m2, t.j. 0,080 €/m2.  

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria 

a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 

hodnoty pozemku za 1m2, tj.1,3277 €/m2 .  

(4) Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená 



vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, t.j. 13,277€ /m2 
 

 § 6 Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z pozemkov  je  pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná: 

a) orná pôda,  ovocné sady, trvalé trávnaté porasty            1,00%  zo základu dane   

c) záhrady                                                                       0,25%  zo základu dane    

d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy                           0,60%  zo základu dane,  

e) zastavané plochy a nádvoria                    0,25%  zo základu dane    

f) stavebné pozemky                                                      0,25%  zo základu dane    

g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                   0,25%  zo základu dane   

h) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske 

    využívané vodné plochy                                                      0,75% zo základu dane  
 

§7  Výpočet dane z pozemkov 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 a ročnej sadzby dane 

z pozemkov podľa § 6. 
 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 8 Daňovník 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 

alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho 

územného celku ( ďalej len „vlastník stavby“). 

(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je 

daňovníkom nájomca. 

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. 

(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je 

každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 

daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky 

svojho spoluvlastníckeho podielu. 
 

§ 9 Predmet dane 

(1) Predmetom  dane  zo stavieb sú stavby v tomto členení: 

a) stavby na bývanie ( §43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb.) a drobné stavby 

(§139b zákona č. 50/1976 Zb.), ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. 

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

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží  

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 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 a) až f). 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží 

alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá 

vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 
 

§ 10 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. 
 

§ 11 Sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy  v k.ú. Harhaj 

     ( § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady) : 

a) 0,033 €/m2 pre stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej 

stavby 

b) 0,033 € /m2pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby  pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie  vrátane  stavieb na administratívu 

c) 0,199 €/m2pre stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 

individuálnu rekreáciu 

d) 0,132 € /m2 pre  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných 

garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových 

domov 

e) 0,33 €/m2 pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb 

na administratívu, 

f) 0,33 € /m2 pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

      a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g)   0,099 €/m2  pre ostatné stavby. 
 

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 11  pri  viacpodlažných stavbách je 0,033 € 

/m2  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie aj každé podzemné 

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

(3) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou 

konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona 

považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou. 

(4) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie 

než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode 

stavby. 

(5) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1 a 

príplatok za podlažie podľa ods. 2, 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. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer 

podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej 

ploche stavby.  
 

 
 

§ 12 Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov / § 17 ods. 2 

zákona / na :  

- pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie     

  náboženských  obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou 

  slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou  správou  cirkví a  náboženských 

  spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločností registrované štátom  

- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 

-pozemky v užívaní obce  

- Urbár , ktorého vlastníkom je Pozemkové spoločenstvo v obci Harhaj. 



- obec znižuje daň z pozemkov ostatné plochy  uvedené v §5 ods. 3 daň o 50% 

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb / § 17 ods. 3 

zákona/ na :  

- stavby   a   ich   častí   slúžiace   výhradne   na   vykonávanie   náboženských  obradov cirkví   

  a náboženských spoločností, stavby  a ich častí slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené 

  duchovnou  správou  cirkví  a  náboženských  spoločností  a  ak  ide  o  cirkvi  a  náboženské 

  spoločností registrované štátom 

- stavby užívané na charitatívne účely, múzeá a galérie.   

(3) Podľa miestnych podmienok v obci Harhaj  sa znižuje daň z pozemkov , stavieb (rodinné 

domy s príslušenstvom)  u osamelo žijúcich občanov (vlastníkov) starších ako 70 rokov, ak 

tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu a stavby a byty slúžia výhradne na ich 

trvalé bývanie. Výška dane sa znižuje o 30 % z celkovej dane 

(4) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom 

období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa 

daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká 

daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. 

januáru zdaňovacieho obdobia.  

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 

v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, 

v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 

(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 

povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej 

povinnosti k dani z nehnuteľností  a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď 

tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

(6) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný 

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

vznikla daňová povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších 

zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na 

vyrubenie dane z nehnuteľností.  

Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb 

dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej 

povinnosti. 

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve 

viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo 

právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili 

spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred 

uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

(7) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane 

a daň si sám vypočítať.  

(8) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, 

adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je 

podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo 

alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového 

priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu. 

(9) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 31. 

marca bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň 



tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona 

o miestnych daniach. 

(10) Vyrubená daň z nehnuteľností do 33,19 €  ( 1000,- Sk)  je splatná do 15dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Vyrubená daň z nehnuteľností nad 33,19 €  ( 

1000,- Sk ) je splatná v dvoch splátkach a to : 

 1. splátka do 15dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru  

 2. splátka  do 31.5.      kalendárneho roka 

 3. splátka       do 31.10     kalendárneho roka 

DAŇ ZA PSA 

§ 13 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou.  

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a 

pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                        

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo 

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

(3) Základom dane je počet psov.  

(4) Sadzba  dane  je 5 € za  jedného psa a kalendárny rok.  

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.   

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo 

pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená.  

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä 

označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, 

označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy 

vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní, 

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: 

a/ veterinárom vydaný očkovací preukaz psa s označením veku psa , 

b/ kúpno-predajná zmluva o kúpe psa . 

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 

a/ veterinárom vydané osvedčenie o uhynutí psa, 

b/ odovzdanie evidenčnej známky psa . 

(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15. 

dňa odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru V ďalších zdaňovacích 

obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 

zdaňovacieho obdobia.   

(10) Spôsoby vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ bankovým prevodom na bežný účet obce. 
 

 

 

 

 



DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 14 

 (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Harhaj , ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a/ miestne  komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu, 

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  

obce, 

c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce, 

e/ trhovisko, 

f/ nádvorie pred obecným úradom 

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

(3) 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 skládky materiálu,  

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2  . 

(6) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0,50 € za  každý aj  začatý m2  

osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.   

 (7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 

užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania 

verejného priestranstva Obecnému úradu v Harhaji  - a to  pred  začatím  osobitného  užívania  

verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie verejného 

priestranstva.  

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  

mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť 

Obecnému úradu v Harhaji  skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo 

a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu do 30dní 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.. 

(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15. dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Pri  dobe užívania verejného  

priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo mesačnými splátkami, pričom  termín 

a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom  úrade 

v Harhaji  pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti daňovníkom. 
 

 
 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§  15 

(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 (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).   

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  



(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje.  

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

(5) Sadzba dane je 40€ za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti . Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je 

splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších 

zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára 

tohto zdaňovacieho obdobia.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká , ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi.   

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Harhaji . Písomné oznámenie pri vzniku 

daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného 

hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti 

obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, 

miesto doterajšieho prevádzkovania .   

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ v hotovosti do pokladne , 

b/ bankovým prevodom na bežný účet obce  

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu 

ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

b/ množstvo vydaných žetónov 

 

III.  č a s ť 

         Miestny poplatok 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§  16 

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 záhradu,   vinicu,  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 

(ďalej len "nehnuteľnosť"), 

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

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. 

(3) Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, 

poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto 

ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo 



užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/. 

(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2, ak na jeho základe  

a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom, 

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo iného 

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj 

poplatník, alebo 

d) v nehnuteľnosti, ktorú ma poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka 

práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti 

produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.   

 (5) Platiteľom poplatku je vlastník nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve 

viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi. Ak si spoluvlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca 

poplatku. Určený spoluvlastník, ktorý zaplatí poplatok, je oprávnený  požadovať od ostatných 

spoluvlastníkov náhradu podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Ak je vlastníkom  

nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru štát, vyšší územný celok alebo obec, je 

platiteľom správca.  

 (6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 

z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za 

iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej 

republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní 

povinnosti poplatníka, povinná oznámiť správcovi poplatku.  

(7) Poplatník je  povinný ohlásiť správcovi poplatku všetky skutočnosti, ktoré  sú rozhodujúce 

pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti a každú zmenu, ktorá je rozhodujúca pre 

správne určenie výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.   

(8) Za zmenu poplatkovej povinnosti podľa ods. 7 sa považuje začatie a ukončenie štúdia 

dennou formou mimo územia obce Harhaj  nástup a ukončenie základnej vojenskej služby 

alebo civilnej  služby mimo územia obce Harhaj  a pobyt mimo územia miesta trvalého 

(prechodného) pobytu po dobu viac ako 90 dní. 

(9) 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;  ak 

nedošlo  k určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo 

spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

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. 

(10) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 

2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

(11) Sadzba poplatku je 

a/ 0,041 €  za osobu a kalendárny deň , t.j.  15 .-  € za kalendárny rok 

b/ 0,11  €  za podnikateľský objekt            40 ,-  € za kalendárny rok.  

c/sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015,-€ za kilogram drobných stavebných 



odpadov bez škodlivín. 

(12) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 

odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  

skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) 

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo (IČO), 

b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach, 

c/ údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je 

zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  uvádzané 

údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83 zákona 

o miestnych daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku. 

(13) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z 

dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

(14) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom  

   

(15)  Splatnosť poplatku je do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná  do 31. mája 

príslušného kalendárneho roka.  

(16) Obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:  

a/ potvrdenia z cudzineckej polície, že sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo 

zdržiaval v zahraničí, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 

b/ potvrdenie o prechodnom pobyte- potvrdenie o ubytovaní v školskom internáte pre 

študentov, ktorí študujú mimo okresu Bardejov  

c/ potvrdenie o prechodnom pobyte pre občanov pracujúcich turnusovo mimo územia 

Slovenskej republiky 

(17) Poplatok sa určuje na obdobie jedného roka 

(18) O zníženie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch: 

a/  poplatník sa v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, viac ako 

90 po sebe nasledujúcich dní – poplatok sa zníži o preukázaný počet dní  pobytu v zahraničí. 

b/ študent, ktorý študuje mimo okresu Bardejov a v mieste školy má prechodný pobyt , sadzba 

poplatku je 50% zo sadzby 0,0095  €  osoba/deň   za všetky dni v roku t.j. 3.50,- € 

a to v lehote do 31.1.bežného kalendárneho roka. 

(19) O odpustenie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch: 

a/ dlhodobý pobyt v zahraničí, presahujúci kalendárny rok 

b/ poplatníci, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku 

v inej obci za určené obdobie 

a to v lehote do 31.10.bežného kalendárneho roka. 

(20) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok 

poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo 

dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného 

obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 

 Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,319 €  

(21) Systém separovaného zberu odpadov v obci  Harhaj 



a/ Popis používaných zberných nádob a obalov: používané zberné nádoby a spôsoby odvozu 

KO a jeho zložiek: 

- RECY- vrece na zber oddelene vyseparovaných zložiek KO- druhotných surovín. 

b/ Popis zhromažďovania a zberu druhotných surovín z KO 

1. Na zber oddelene vyseparovaných zložiek z KO- druhotných surovín z domácností sa 

použijú RECY-vrecia 

a) žlté -  na plasty 

b) modré – na papier a viacvrstvové kombinované materiály 

c) zelené – na sklo 

d) červené – na kovové obaly 

            Distribúciu RECY – vriec zabezpečuje obec. 

2. Do týchto RECY- vriec obyvatelia , ako pôvodcovia odpadov ukladajú iba jednotlivé 

zložky oddelene vyseparované z KO, zbavené hrubých nečistôt z potravín a rôznych 

prímesí v zmysle informačného materiálu, ktorý dostane  každá domácnosť pri 

vytvorení podmienok na  separovaný zber na území obce. 

3. V prípade, že sa v domácnosti vyprodukuje mimoriadne väčšie množstvo jednotlivých 

zložiek (fľaše z rodinnej oslavy, papier z vyraďovania časopisov apod.) sú povinné 

tieto domácnosti vyžiadať si potrebný počet RECY – vriec na tú zložku, ktorej 

zvýšená tvorba sa predpokladá a ktorej separovaný zber je v obci zabezpečený. 

4. Zaplnené RECY – vrecia vyložia obyvatelia  v deň , stanovený v zvozovom kalendári 

k vstupnej bráne svojho RD- k prístupovej ceste. 

 

c/ Zodpovednosť za dodržiavanie systému separovaného zberu. 

1. Za nakladanie s vyseparovanými surovinami zodpovedá Obec Harhaj 

2. Za dodržiavanie systému triedeného zberu v jednotlivých RECY – vreciach sú 

zodpovední obyvatelia – domácnosť. 

3. Za prepravu, skladovanie, dotriedenie a zhodnocovanie prevzatých odpadov sú 

zodpovedné oprávnené organizácie, ktoré majú s Obcou Harhaj  uzatvorenú zmluvu 

o zabezpečovaní separovaného zberu. 

d/ Zákazové ustanovenia 

 

Zakazuje sa: 

1. Ukladať druhotné suroviny medzi zmesový komunálny odpad (ZKO) 

2. Ukladať druhotné suroviny mimo určených zberných vriec. 

3. Vyberať druhotné suroviny zo zberných vriec a inak s nimi nakladať, než ako je 

určené . 

4. Zmiešavať druhotné suroviny s odpadmi s obsahom škodlivín. 

5. Premiestňovať zberné vrecia na iné miesta, než Obcou  Harhaj   určené. 
 

IV.  č a s ť 

        Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 

§  17 Spoločné ustanovenia 

(1) Ak poplatník neplní oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne, správca mu uloží 

pokutu v súlade s § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Ak nebudú poplatky 

zaplatené včas, alebo ak nebudú odvedené v správnej výške, správca poplatku vyrubí sankčný 

úrok v zmysle § 35b zák. SNR č. 511/1992 Zb. 

(2) Poplatok ani jeho rozdiel nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí päť  rokov od konca 

kalendárneho roku, v ktorom vznikla poplatková povinnosť. 

(3) Ak bol pred uplynutím lehoty podľa ods. 3 vykonaný úkon smerujúci na vyrubeniu 

poplatku alebo jeho rozdielu, plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol 



poplatník o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť poplatok alebo jeho rozdiel však je možné 

najneskôr do desiatich rokov od konca obdobia, v ktorom vznikla oznamovacia povinnosť 

alebo v ktorom vznikla poplatková povinnosť bez oznamovacej povinnosti. 

(4) Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy, a to zákon SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a  poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov.  

(5) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec  Harhaj   prostredníctvom 

starostu obce a poverených zamestnancov obce  Harhaj . 

(6) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 

kontrolór obce Harhaj. 

§ 18 Záverečné  ustanovenia 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa 

na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  poplatkov  v  

znení neskorších predpisov. 

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce  Harhaj   sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Harhaji  a to dňa 13.12.2019 

(3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Harhaj   č.3/2018 zo dňa 05.11.2018 o miestnych daniach a poplatkoch  

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Harhaji, uznesením č.  53/2019 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Harhaji   dňa 13.12..2019 

 

         Maroš Jantek 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


