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Všeobecné záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Baďan
Obecné zastupiteľstvo v Baďane v súlade s ustanoveniami §6 ods. 1 a §11 ods. 3 písm. d)
a f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov
a ustanoveniami 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 v y d á v a pre
katastrálne územie obce Baďan a Klastava toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
PRVÁ ČASŤ
§1
Základné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v katastrálnom území obce Baďan a Klastava.
§2
Druhy miestnych daní
1. Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie.
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §2 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a miestneho
poplatku uvedenom v §2 ods. 2 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§4
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „z bytov“)
DAŇ Z POZEMKOV
§5
Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov je daňovník ako je uvedené v ustanovení § 5 zákona o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „zákona“).
§6
Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Baďan a jej časti Klastava v
tomto členení :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky
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 pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c), e) je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v
ods. 2
Základom dane z pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník túto hodnotu
nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu týchto pozemkov na
0,08 eur / m2.
2. Hodnota pozemkov:
a) orná pôda vo výške:
- Baďan 0,2632 EUR / m2
- Klastava 0,2711 EUR / m2
b) trvalé trávne porasty vo výške:
- Baďan 0,0478 EUR / m2
- Klastava 0,0295 EUR / m2
c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške:
- Baďan 1,32 EUR / m2
- Klastava 1,32 EUR / m2
d) stavebné pozemky vo výške :
- Baďan 13,27 EUR / m2
- Klastava 13,27 EUR / m2
§8
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Baďan a Klastava:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky - 0,50 %,
b) záhrady - 0,50 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 0,50 %,

d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
hospodársky využívané vodné plochy - 0,80%.
e) stavebné pozemky - 5 %,

s chovom rýb a ostatné

DAŇ ZO STAVIEB
§9
Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb je daňovník, ako je uvedené v ustanovení § 5 zákona o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
§10
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Baďan a Klastava.
2. Podrobná úprava predmetu dane zo stavieb je uvedená v ustanoveniach § 10 ods. 1 až 4
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady .
Na zaradenie stavby je rozhodujúci jej účel využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 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.
§ 12
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Baďan, okrem stavieb nachádzajúcich sa
v jednotlivých častiach obce uvedených v § 4 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného
nariadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavenej plochy:
a) 0,033 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu;
- základná sadzba sa zvyšuje o nadzemné podlažie 0,024 EUR za každé ďalšie
nadzemné podlažie. Sadzba dane vypočítaná podľa predchádzajúcich odsekov sa
zvyšuje o 0,066 EUR za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového
priestoru slúžiaceho na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť.
b) 0,033 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
c) 0,149 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu a 0,033 EUR za ostatné plochy. Základná sadzba podľa písm. b) sa zvyšuje
pri viacpodlažných stavbách o 0,024 EUR za každé ďalšie podzemné podlažie.
d) 0,132 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.
Základná sadzba dane podľa písm. c) sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,024
EUR za každé ďalšie nadzemné podlažie.
e) 0,165 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie s výnimkou stavieb
na skladovanie a administratívu,

f) 0,829 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,099 EUR za ostatné stavby. Základné sadzby podľa ods. 1 sa zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách o 0,024 EUR za každé ďalšie podlažie.
DAŇ Z BYTOV
§13
Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú daňovníci uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
§14
Predmet dane
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.
§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 na území obce Baďan, je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,033 EUR za byty,
b) 0,033 EUR za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť,
c) 0,033 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
§18
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia , ak zákon neustanovuje inak.
2. Daň vyššia ako 300,- eur, môže byť splatná na splátky podľa toho ako je uvedené v
rozhodnutí.
- 1. splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
- 2. splátka do 30.06. bežného roka
- 3. splátka do 30.09. bežného roka

§19
Daňové priznanie
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi
dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§20
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 3 mesiace, chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie ťažko
postihnutej osoby.
§21
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom sa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§22
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§23
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za jedného psa pre zdaňovacie obdobie je 5,00 EUR.
§24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§25
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§26
Predmet 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.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia (materiálu)
slúžiaceho na poskytovanie služieb umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného
materiálu, predajného zariadenia, umiestnenie skládky, zariadenia cirkusu a rôzneho iného
materiálu uloženého na verejnom priestranstve.
§27
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§28
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§29
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý 1 m2 a za každý deň je
0,20 EUR.
2. Sadzba dane za pohyblivú službu, ambulantný predaj, lunaparky a iné atrakcie t.j.
predávajúce právnické a fyzické osoby, ktoré využívajú verejné priestranstvo v obci
jednorázovo sa stanovuje na 2,- eur /deň do 10m2 a za každých aj začatých 10m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva 2,-/deň.
§30
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§31
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len
„zariadenie“).

§32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§33
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§34
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,20 EUR / 1 osoba / 1 noc.
§35
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§36
Správa, vyrubenie a platenie dane
Správcom dane je obec Baďan.
ŠIESTA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§37
Základné ustanovenia
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 odpadu.
2. 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 územní obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
§38
Sadzba poplatku

1. Fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v obci – sadzba poplatku na osobu a kalendárny
deň je stanovená vo výške 0,0246 €, t.j. 9,00 € na osobu za kalendárny rok. Splátka
poplatku je splatná v štyroch splátkach (štvrťročne) prostredníctvom SIPO, prípadne
v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Baďane, do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Fyzická osoba – majiteľ rodinného domu, v ktorom nie je nikto prihlásený na trvalý pobyt
a majiteľ nemá v obci trvalý pobyt – sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,0273 € na
jeden deň, t.j. 10,00 € za kalendárny rok. Splátka poplatku je splatná v jednej splátke do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti v osade slúžiacej na
individuálnu rekreáciu – sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,0547 € na jeden deň, t.j.
20,00 € za kalendárny rok. Splátka poplatku je splatná v jednej splátke do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba bez zamestnancov, ktorí sú
podnikateľmi mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce – sadzba poplatku je
stanovená vo výške 0,02 € x 110 l kukanádoba x 12 mesiacov. Splátka poplatku je
splatná v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktoré sú podnikateľmi
mimo ubytovacích služieb s prevádzku na území obce – sadza poplatku je stanovená vo
výške 0,02 € x 110 l kukanádoba x 12 mesiacov. Splátka poplatku je splatná v jednej
splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
6. Množstvový zber komunálneho odpadu v obci nie je zavedený. Pokiaľ fyzická osoba,
fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba požiada o množstvový zber, obec
zabezpečí dovoz kontajnera z Technických služieb Banská Štiavnica, pričom dovoz
kontajnera, odvoz kontajnera aj zneškodnenie odpadu si objednávateľ hradí sám.
Pre množstevný zber sú stanovené sadzby poplatkov za:
- komunálny odpad, vo výške 0,020 € za 1 l
- zmiešaný drobný stavebný odpad (vyvážaný na Technické služby Banská Štiavnica),
vo výške 0,050 € za 1 kg
- výkopová zemina, kamenivo, tehly, kusy betónu a keramiky – využiteľný na
terénne úpravy, vo výške 0,015 € za 1 kg
§39
Vyrubenie poplatku a splatnosť
Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, okrem poplatku za
množstevný zber komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad, ktorý môže byť vyrubený
viackrát ročne.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. Splatnosť
poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Fyzické osoby s trvalým
pobytom v obci poplatok hradia štvrťročne.
§40
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet, hotovostným vkladom na účet
správcu poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu
v Baďane. Fyzické osoby s trvalým pobytom v obci poplatok hradia prostredníctvom SIPO.

§41
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Na základe podkladov a písomnej žiadosti, v ktorej poplatník uvedie, že sa v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce môže správca dane poplatok
odpustiť, resp. vrátiť poplatok, alebo jeho pomernú časť.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva celoročné obdobie pobytu poplatníka mimo obce, a to:
a) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR – potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
b) pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie
o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste, kde sa zdržiava a býva,
c) doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí,
d) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
e) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
alebo potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
3. V prípade, že doklad podľa §41 ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti a doložením
príslušných podkladov podľa §41 ods. 2, do 31.12. príslušného kalendárneho roka, nárok
na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká
§42
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovacia povinnosť
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a) pre fyzickú osobu – občana:
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci,
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci,
- dňom vzniku práva užívať byt,
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor,
- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
- dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba
oprávnená užívať alebo ju užívať na iný účel ako na podnikanie.
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu):
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
2. 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 platí poplatok v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba, názov alebo
obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatníka,

c) údaje rozhodujúce na určení poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje ak súčasne považuje zníženie alebo odpustenie poplatku
tak aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku.
3. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade najskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď nastane právne skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
4. Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe VZN poľa
osobitného predpisu.
5. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne
určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Baďan, dňa 15.12.2015, uznesením č.
8/2015.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 1/2012 o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Baďan.

RNDr. Ľubica K U K O V Á
starostka obce

