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Obec Hrašovík, Obecné zastupiteľstvo v Hrašovíku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c),  §6 
a § 11 ods. 4 písm. d),e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacimch ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších zmien a doplnkov  

 
v y d á v a 

 
toto všeobecne záväzné nariadenie Obce  HRAŠOVÍK 

 
Časť I.  

Všeobecné ustanovenia 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnsti sú ustanovené v § 4 a násl. zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

§ 2 
Predmet úpravy VZN 

 
Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestnej dane z nehnuteľnosti, ktorá zahŕňa na 
území obce tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Časť II. 
Daň z pozemkov 

 

§ 3 
Hodnota pozemkov 

 
Správca dane ustanovuje na území obce Hrašovík hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte 
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v  m² za  

a) 0,3774 EUR/m² orná pôda vinice, ovocné sady  
b) 0,1115 EUR/m² trvalé trávne porasty  
c) 1,32      EUR/m² záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
d) 13,27   EUR/m² stavebné pozemky 

 

§ 4 
Sadzba dane 

1. Správca dane určeje pre pozemky na území obce Hrašovík, okrem sazdby určenej podľa ods. 
2 tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov následovne: 
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a) orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty.......................... 0,50%  
b) záhrady ...................................................................................................................... 0,70%  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy ................................................ 0,50%  
d) stavebné pozemky ................................................................................................. 0,70%  
 

2. Správca dane určuje v jednotlivej časti obce Záhradkárska lokalita (osada Torysa) ročnú 
sadbzu dane z pozemkov ................................................................................. 1%.  

 

 

Časť III. 
Daň zo stavieb 

 
§ 5 

Sadzba dane 
 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb je za každý aj začatý m² zast. plochy 
nasledovne (EUR/m²): 

 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ......................................................................................0,068 EUR  
b) stavby na :pôdohospodársku produkciu, pre vodné hospodárstvo,  
      využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, na vlastnú   
      administratívu, skleníky   ......................................................................................................... 0,075 EUR 
c) stavby rekr. a záhrad. chát a domčekov na individuálnu rekreáciu .....................  0,500 EUR 
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži  
      a stavby určené alebo použ. na tieto účely, postavené mimo byt. domov .........  0,200 EUR 
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu,  stavby využívané 
      na sklad. vlastnej produkcie a stavieb na vlastnú administratívu .........................  0,500 EUR 
f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu  
      súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou...................................... 0,500 EUR 
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) ........................................................................ 0,200 EUR 

 

2. Príplatok za podlažie podľa ods. 1 písm. a)  tohto ustanovenia  sa pri viacpodlažných 
stavbách zvyšuje o 0,033 EUR za každý aj začatý m² zast. plochy za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného.  

 

§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností 
 
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:  

 
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk  
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave  

 
2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:  

  
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam  
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci  
c) stavby slúžiace na vykonávanie náboženských obradov, registrovaných cirkví na 

Slovensku  
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3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb v zmysle §17 ods. 3 zákona 
č. 582/2004 Z.z. takto:  

 30% daňovej povinnosti za stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších  ako 
70 rokov,  ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a bývajú sami. 

 Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie úľavy je potrebné predložiť spolu so 
žiadosťou do 31. januára bežného roka na obecnom úrade v Hrašovíku. Správca 
určuje za uznateľné doklady platný občiansky preukaz. 

 
 

§ 7 
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

 
Obec Hrašovík ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 1 EURA 
nebude vyrubovať. 

 

Časť IV. 
Daň za psa 

 
§ 8 

Základ dane a sadzba 
 

Základom dane je počet psov, starších ako 6 mesiacov. Sadzba dane za psa je 7,00 EUR za 1 psa 
a kalendárny rok. 
 

§ 9 
Oslobodenie od dane 

 
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníka – fyzických 
osôb v prípade aj je daňovníkom nevidomá osoba. 

 
Čast V. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

§10 
Vymedzenie predmetu dane 

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

priestranstva.  
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce, a to: 
 

a)  všetky miestne komunikácie, účelové komunikácie vo vlastníctve obce  
b) verejné priestranstvo pred obecným úradom, cintorín, stanovište MHD, parky vo    

vlastníctve obce  
 

3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:  
 

a) trvalé parkovavanie vozidla 
b) skládka stavebného materiálu, tuhých palív a podobne 
c) umiestnenie stavebného zariadenia predajného zariadenia, cirkusu a iných atrakcií 
d) umiestnenie skládky 
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§ 11 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 
 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ďalej je povinný ohlásiť každú 
skutočnosť, ktorá vplýva na výšku zaplatenej dane a ukončenie osobitného užívania 
verejného priestranstva. 

2. V oznámení daňovník uvedie: 
 
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu 
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo  
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva. 
 

§ 12 
 Sadzba dane 

 
1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane vo výške 0,70 EUR za užívanie verejného 

priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj 
začatý deň (0,70EUR/m²/deň).  

 
2. Správca dane vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva platobným  

výmerom, daň  je splatná v hotovosti alebo bankovým prevodom  do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 
Časť VI 

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 

§ 13 
Zrušovacie ustanovenia 

 
 Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrašovík č. 4/2014, 1/2018, 3/2019.  
 

§ 14 Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Hrašovík dňa 
......................... decembra 2022, uznesením č. .........../2022.  

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.  

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2023. 
 
 
 

V Hrašovíku dňa  ............. decembra 2022.  
 
 
 
                                                                                                 
                 _____________________ 
                                                                                                           Renáta Demková  
                                                                                                     starostka obce Hrašovík 


