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NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE
číslo: 3/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Bojničky

Obecné zastupiteľstvo v Bojničkách v súlade s §4 ods.3, § 6 a § 11 odst. 4, písm.“d“ a „g“ zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zák. č.79/2015 o odpadoch v y d á v a
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I. časť
§l
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzne 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 Bojničky od 1. januára 2018.
2. Obec Bojničky na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľnosti,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za jadrové zariadenie.
3. Obec Bojničky 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, dane za nevýherné
hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.
II. č a s ť
Miestne dane
§2
Daň z nehnuteľností
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").
§3
Daň z pozemkov
1. Obec Bojničky stanovuje nasledovné hodnoty pozemkov:
a) - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,4534 €/m2
0,0424 €/m2

- trvalé trávnaté porasty
b) – záhrady

1,85 €/m2

c) - zastavané pozemky a nádvoria, ostatné plochy

1,85 €/m2

d) - lesné pozemky na ktorých sú hosp. lesy

0,04 €/m2

- rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy
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0,46 €/m2

18,58 €/m2

e) - stavebné pozemky

2. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

0,46 % zo základu dane

b) záhrady

0,37 % zo základu dane

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,46 % zo základu dane

d) stavebné pozemky

0,29 % zo základu dane

e) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy a rybníky s chovom rýb

0,46% zo základu dane

a ostatné využ. vodné plochy
f) pozemky podľa §3 ods.1 písm. a) až d) na ktorých sa nachádza

1,25 % zo základu dane

transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru
alebo poskytovaniu služieb
§4
Daň zo stavieb
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré máju doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,10 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane
stavieb na vlastnú administratív

0,20 €

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,23 €

d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou

0,23 €

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

3,09 €

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

2,32 €

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

1,93 €

§5
Daň z bytov
1. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru
sa ustanovuje v obci:
0,08 €

a) byt
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b) nebytový priestor

0,08 €
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

1. Podľa miestnych podmienok v obci Bojničky sa od dane z pozemkov oslobodzujú:
a) pozemky miestneho cintorína
b) remízky, háje, vetrolamy
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na ich umiestnenie
v oblasti pásma ochrany životného prostredia, brehové porasty a iné trávne plochy
s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou a to:
 oblasť Pánske Pole – Kozie Hory od parc.č.1760/1 po parc. č. 1867
 oblasť Bugáre od parc. č.1872/4 po parc.č.1925
2. Zníženie:
a) 50 % za stavby na bývanie vo vlastníctve občanov ZŤP
3. Vyrobenú daň, ktorá je vyššia ako 665,- € daňovník zaplatí:
a) daňovník zaoberajúci sa poľnohospodárskou prvovýrobou zaplatí daň v štyroch splátkach, a to:
1. splátka vo výške 10% do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
2. splátka vo výške 40% do 30.08. príslušného zdaňovacieho obdobia
3. splátka vo výške 25% do 30.09. príslušného zdaňovacieho obdobia
4. splátka vo výške 25% do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia
b) ostatní daňovníci zaplatia daň v štyroch rovnomerných splátkach a to:
1. splátka vo výške 25% do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
2. splátka vo výške 25% do 30.06. príslušného zdaňovacieho obdobia
3. splátka vo výške 25% do 30.09. príslušného zdaňovacieho obdobia
4. splátka vo výške 25% do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.

§7
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
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2. Základom dane je počet psov.
3. Sadzba dane je 14,- € za jedného psa a kalendárny rok
4. Oslobodenie: Psy vo vlastníctve členov PZ Borina (zoznam členov a psov predloží PZ Borina
vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roka).
5. Zníženie:
a) 50 % za psa chovaného v rodinnom dome
b) 100 % za jedného psa a 50 % za ostatných psov chovaných samostatne bývajúcim občanom
s trvalým pobytom ( jedna osoba) nad 60 rokov
§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Bojničky, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) všetky (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) chodník, na celom území obce,
c) námestie obce Bojničky
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce Bojničky ,
e) trhovisko,
f) všetky plochy vo vlastníctve obce, na ktorých sa vykonáva údržba verejnej zelene.
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,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo nestráženého parkoviska,
e) výkopové práce vykonávané v súlade so stavebným zákonom
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 za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:
a) 0,83 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia
b) 0,17 € za umiestnenie stavebného zariadenia a skládky
c) 0,04 € za trvalé parkovanie motorového vozidla
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d) 0,34 € za vrak motorového vozidla
7. Sadzba dane za umiestnenie hodových atrakcií je:
 v období od 01. 05. do 31. 08 - 5 € /kus/deň
 v období od 01. 09. do 30. 04. –5 €/deň/všetky zariadenia
8. Sadzba dane za umiestnenie cirkusu je 20 €/deň
9. 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 Bojničkách, 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 troch dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obci Bojničky
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
10. Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovujú nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniknutej poplatkovej
povinnosti na Obecnom úrade v Bojničkách ,
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými
splátkami, pričom termín a spôsob splátok určia poverení zamestnanci správcu miestnej dane
na Obecnom úrade v Bojničkách pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
§9
Daň za nevýherné hracie prístroje
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 200 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
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dňom ukončenia ich prevádzkovania.
7. 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.
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
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Bojničkách. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka identifikáciu nevýherného hracieho
pristroja, 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) jednorazový poplatok v pokladni OcÚ ,
b) na účet obce vo VUB, a.s. Hlohovec, č. u. 2624-212/0200.
9. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne každého
nevýherného hracieho prístroja osobitne.
§ 10
Daň za jadrové zariadenie
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna reakcia
a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie"), a to aj časť kalendárneho roka.
2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
3. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2 , ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením, schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely
tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce Bojničky je 9 267 621 m2.
4. Zastavané územie obce Bojničky sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v pasme do 2/3 polomeru oblasti ohrozenia. Tým je obec
miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
5. Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je 0,0013 €m2.
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6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad v Bojničkách. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO,
DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia,
vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov jadrového
zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky,
oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor
a jadrové zariadenie samostatne.
8. Daň za jadrové zariadenie vyrúbi správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia
za predchádzajúci kalendárny rok.
9. Daň za jadrové zariadenie sa počíta ako súčin základu dane podľa ods. 3 a sadzby dane podľa
ods. 5 tohto ustanovenia.
10. Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne
prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme podľa ods.4, správca dane
vyrúbi každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa vypočítava ako podiel
dane podľa ods.9 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť
daň vypočítanú podľa ods.9 pre toto rovnaké pásmo.
11. Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15.dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

III. č a s ť
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
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§ 11
Poplatok
1. Poplatok 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, platí poplatník, ktorý je
určený v § 77 ods.2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2. Obec Bojničky zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu.
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; 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.
4. Sadzba poplatku za komunálny odpad je:
a) domácnosť
Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na obdobie jedného kalendárneho roka:
0,0322 € za osobu a kalendárny deň.
b) právnické osoby, živnostníci, podnikatelia, štátna správa, verejné služby zaplatia poplatok
vo výške nasledovne:
0,0261 €/l pri vývoze 110 litrovej nádoby 26 vývozov ročne
0,0351 €/l pri vývoze 1100 litrového kontajneru 26 vývozov ročne
c) pre nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu resp. záhradkárčenie je poplatok
stanovený vo výške:
0,0053 €/l pri vývoze 110 litrovej smetnej nádoby na jednu nehnuteľnosť
5. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je:
0,040 € za 1kg drobného stavebného odpadu bez škodlivín
6. Poplatok za komunálny odpad je splatný do 30. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru pokladni OcÚ Bojničky resp. na č. u. 2624-212/0200.
7. Poplatok za drobný stavebný odpad sa určuje ako súčin sadzby poplatku a množstva, ktoré
poplatník odovzdá na zbernom mieste. Poplatok sa hradí v najbližší pracovný deň nasledujúci
po dni v ktorom bol drobný stavebný odpad odovzdaný na zberné miesto do pokladne správcovi
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poplatku.
8. V obci Bojničky má 1 domácnosť nárok na vyvážanie 1 ks 110-litrovej nádoby, v prípade
používania väčšieho počtu smetných nádob, poplatok za každú ďalšiu110-litrovú nádobu je
vo výške 18,-€/rok. Domácnosti, ktorých domácnosť tvorí 6 a viac osôb majú nárok bezplatne
na ďalšiu smetnú nádobu.
9. Obec poplatok za komunálny odpad odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
na základe nasledovných potvrdení :
a) 100% za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí
Poplatník uplatňujúci tuto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci
túto právnu skutočnosť a to napr.:
 potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
 potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
 potvrdenie zamestnávateľa SR o výkone práce poplatníka v zahraničí
 potvrdenie o štúdiu v zahraničí
 potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
V doklade musí byť uvedené obdobie, v ktorom sa poplatník zdržiaval v zahraničí. V prípade,
že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj
úradne overený preklad.
b) 100 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník zdržiava v inej obci na území SR
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci
túto skutočnosť a to :
 doklad o zaplatení poplatku na príslušnom obecnom/mestskom úrade
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
d) potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom úrade
obce Bojničky.
10. Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku písomne u správcu dane
po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote od 1.januára do 28.februára nesledujúceho
zdaňovacieho obdobia. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník
v uvedenej lehote neuplatni nárok. Podmienkou uplatnenia nároku na zníženie alebo odpustenie
poplatku je uhradený poplatok za zdaňovacie obdobie, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok
na zníženie alebo odpustenie poplatku.
11. Ak obec do 15. 12. bežného kalendárneho roka nezmení sadzby ustanovené v ods. 3 platia tieto
sadzby aj na nasledujúci kalendárny rok.
IV. č a s ť
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SPOLOČNE A ZAVEREČNE USTANOVENIA
§ 12
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Bojničky prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Bojničky.
§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a zák. č. 563//2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Bojničky sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Bojničkách a to dňa .......... uznesením č. ..............
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bojničky č. 1/2015.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.
V Bojničkách dňa 23. 11. 2017

Ing. Igor Bojnansky v.r.
starosta obce
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