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VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE ZEMPLÍNSKE HÁMRE
č. 04/2018
o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č.582/2004 Z.z o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších
noviel a doplnkov, zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , obecné zastupiteľstvo obce rozhodlo o
týchto miestnych daniach a poplatkoch:
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za nevýherné hracie prístroje
f) správne a miestne poplatky a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Čl. I
Obec Zemplínske Hámre v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2
a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98 b ods. 5, § 99e ods. 9 a §
103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskych Hámroch podľa §11 ods.4 pís. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších r o z h o d l o , že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou
od 1. januára 2019 d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í.
§2
DAŇ Z POZEMKOV
PREDMET, ZÁKLAD A SADZBA DANE
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce v členení:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky
a)
b)
c)
d)
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2. Základom dane:
a)

b)

c)
d)

z pozemkov podľa ods. 1a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m², ktorá sa v obci rovná 0,2463
EUR za ornú pôdu a 0,0570 EUR za trvalé trávnaté porasty
z pozemkov podľa ods. 1b) a 1c) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m², ktorá sa v obci rovná 1,85 EUR
za záhrady
z pozemkov podľa ods.1 d) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² podľa predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku
podľa ods. l, písm. e) je hodnota pozemkov určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pozemku za l m², ktorá sa v obci rovná 18,58 EUR.

3. Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Zemplínske Hámre je pre:
- ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
- záhrady
- zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
- lestné pozemky
- stavebné pozemky

0,50 %
0,40 %
0,40 %
1,20 %
0,30 %

§3
DAŇ ZO STAVIEB
PREDMET, ZÁKLAD A SADZBA DANE
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom území obce v tomto
členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
alebo podzemných podlaží , spojené so zemou pevným základom. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
4. Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
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5. 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.
3. Ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy,
upravuje obec Zemplínske Hámre pre rok 2019 a ďalšie roky do zmeny,
následovne:
a) u stavieb podľa ods.1 a) ročná sadzba
0,10 EUR
b) u stavieb podľa ods.1 b) ročná sadzba 0,10 EUR
c) u stavieb podľa ods.1 c) ročná sadzba
0,33 EUR
d) u stavieb podľa ods.1 d) ročná sadzba
0,30 EUR
e) u stavieb podľa ods.1 e) ročná sadzba
0,80 EUR
f) u stavieb podľa ods.1 f) ročná sadzba
neurčuje sa
g) u stavieb podľa ods. l g) ročná sadzba
0,30 EUR
h) u stavieb podľa ods. 1 h) ročná sadzba
0,80 EUR
i) u stavieb podľa ods. l i) ročná sadzba
0,30 EUR
Pri viacpodlažných stavbách sa sadzba dane zvyšuje o 0,10 EUR za každý aj začatý m²
zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby, daň sa určí tak,
že z jednotlivých pomerných časti základu dane sa vypočíta pomerná časť dane
príslušnou sadzbou a daň sa vypočíta ako súčet pomerných časti dane.
§4
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE
Okrem oslobodenia od dane ustanovenom podľa § 17 zákona č. 120/2006 Z.z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, obecné
zastupiteľstvo obce sa uznieslo na týchto úľavách:
A) DAŇ Z POZEMKOV:
1. V plnej výške na pozemky alebo časti pozemkov, ktorých hospodárske využívanie je
obmedzené v dôsledku výstavby kanalizácie, plynofikácie, vysokého napätia,
zariadenia ochranného alebo hygienického pásma a pod. K poskytnutiu daňovej úľavy
za tieto pozemky môže správca dane vyžiadať vyjadrenie príslušného orgánu štátnej
správy..
2. Vo výške 50 % daňovej povinnosti za podmienky, že pozemky slúžia výlučne pre
osobnú potrebu daňovníka a sú výlučne vo vlastníctve resp. v bezpodielovom
spoluvlastníctve (§12 zák. 317/1992, ods.2 ) , pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov.
B) DAŇ ZO STAVIEB:
1. Vo výške 50 % daňovej povinnosti za podmienky, že obytné domy a byty, ktoré slúžia
výlučne pre osobnú potrebu daňovníka a sú výlučne vo vlastníctve daňovníka resp.
v bezpodielovom spoluvlastníctve: (§12 zák. 317/1992, ods. 4 d)
a) pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov
b) pre fyzické osoby – držiteľov preukazov ZŤP/S, ZŤP
2. Vo výške 50 % daňovej povinnosti na dobu 1. roku rekonštrukcie u stavieb, ktorých
využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. Zníženie dane uplatniť
z pôvodnej výmery stavby.
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C) PODMIENKY POSKYTNUTIA ÚĽAV
1. Príslušné doklady oprávňujúce k zníženiu dane predloží daňovník do termínu podania
daňového priznania, t.j. do 31.01. v kalendárnom roku. Na predloženie dokladov po
tomto termíne a v priebehu roka sa neprihliada.
2. Súbeh nároku na zníženie dane z dôvodu veku a zdravotného postihnutia ( B 1a,b ) sa
nepripúšťa.
3. Ak u daňovníka dôjde k zmene zdravotnej klasifikácie v priebehu roka ,nárok na
zníženie dane nastane až od nového zdaňovacieho obdobia.
§5
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
1. Termín pre podanie daňového priznania je do 31. januára. Podáva ho iba ten daňovník,
ktorému vznikne nanovo povinnosť alebo ak nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich
pre vyrubenie dane. Daňovník je povinný podať daňové priznanie vždy, ak ho na to
vyzve správca dane.
2. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať
daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
3. Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zmene vlastníckych alebo iných práv
k nehnuteľnostiam, prechádza povinnosť uhradiť prípadný daňový nedoplatok za toto
zdaňovacie obdobie na nového daňovníka.
4. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho
obdobia podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka.
5. Správca dane, ktorým je obec Zemplínske Hámre, na základe daňového priznania vyrubí
daň rozhodnutím. Ak u daňovníka nastane zmena vo výške dane (dodatočným priznaním,
kontrolou), vyrubí sa daň dodatočným platobným výmerom.
6. Daň je splatná do 31. 05. bežného roka.
7. Daňovník - dlžník je v omeškaní, ak nezaplatil splatnú daň.
8. Sankčný poplatok sa počíta za každý deň omeškania počínajúc dňom nasledujúcim po
dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Sadzba zákonných úrokov z omeškania k § 517
ods.2) a k §53b ods.1) Občianskeho zákonníka je určená podľa §3 nariadenia vlády SR
č. 87/1995 Z. z.. Sankčný poplatok nižší ako 3,00 EUR sa nevymáha.
9. Pri vzniku pochybnosti, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa zákona č.
317/1992 Zb. rozhodne správca dane po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej
správy.
10. Daň v zmysle § 99e, odst. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
nevymáhať v úhrne do výšky 3,00 EUR z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti.
11. V súlade so zákonom NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných a finančných orgánov v znení neskorších predpisov, sa vykoná
zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov spôsobom v obci obvyklým ( obecný
rozhlas, úradná tabuľa a KBTV ).
§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto nariadením postupuje správca dane v zmysle
Zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2. Daňovníci sú povinní spolupôsobiť v daňovom konaní a to najmä tým, že:
a) presne a jednoznačne uvedú skutočnosti potrebné pre vyrubenie dane, ako aj
spôsob ako dospeli k výslednej sume
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b) umožnia preveriť a skontrolovať správnosť výpočtu, najmä predložením
potrebných listín a dokladov, prekontrolovať výmery pozemkov, stavieb
a bytov
c) na výzvu Obecného úradu oznámia ďalšie potrebné skutočnosti
3.V prípade, že si daňovníci neplnia vyššie uvedené povinnosti, zahajuje sa voči ním
konanie o uložení pokuty v zmysle zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov
4.V individuálnych prípadoch, vo veciach dane z nehnuteľnosti rozhoduje vždy v zmysle
§ 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce.
Čl. II.
§1
VYMEDZENIE POJMOV
1. ZVLÁŠTNY PES:
- pes chovaný na vedecké účely
- pes umiestnený v útulku zvierat
- pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
2. NEBEZPEČNÝ PES:
- každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi.
3. VOĽNÝ POHYB PSA:
- je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov,
za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
fyzickou osobou, ktorá ho vedie.
§2
EVIDENCIA PSOV
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencií psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2. Evidenciu psov vedie obec, kde sa zapisuje:
a)
evidenčné číslo psa
b)
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
c)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d)
umiestnenie zariadenia na chov, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom
trvalého pobytu držiteľa psa
e)
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý,
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
f)
úhyn psa
g)
strata psa
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3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny, ktorá nastala oznámiť obci.
4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie za poplatok 1,65 Eur evidenčnú
známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa poukazuje totožnosť psa a je neprenosná na
iného psa.
5. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy,
čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci.
§3
VODENIE PSA
1. Vodiť psa mimo zariadenia na chov môže len fyzická osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo zariadenia na chov môže len fyzická osoba, ktorá je
plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok.
3. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť
obci.
§4
PRIESTUPKY
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a)
neprihlási psa do evidencie,
b)
umožní, aby psa viedla fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené
v čl. 3 ods. 1,2,
c)
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
d)
neohlási, že pes pohrýzol človeka,
e)
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
f)
nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá.
2. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a)
evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
b)
nerešpektuje zákaz vstupu so psom, zákaz voľného pohybu psa, alebo
znečisťuje verejné priestranstvá.
c)
v stanovenej lehote v rozhodnutí na kalendárny rok alebo v lehote do 30
dní od prihlásenia psa do evidencie neuhradí stanovenú sadzbu poplatku
§5
SANKCIE
1. Obec za priestupok podľa článku IV. odseku 1 písmeno a) až f) uloží pokutu do
165.97 EUR.
2. Za priestupok podľa článku IV. odseku 2 písmeno a) až c) uloží pokutu do 16.60
EUR.
3. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
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4. Pri ukladaní pokuty sa prihliada hlavne na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
5. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v čl.IV. odseku 1,2.
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
§6
PREDMET DANE,
ZÁKLAD DANE A SADZBA DANE
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím
Základom dane je počet psov. Sadzba dane sa určuje v eurách za jedného psa
a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho
istého daňovníka.
3. Za jedného psa je stanovená sadzba poplatku vo výške 6.65 EUR .
4. Poplatok za psa je povinný každý vlastník psa zaplatiť do dátumu splatnosti, ktorý je
uvedený v rozhodnutí na príslušný kalendárny rok, ktorým obec poplatok vyrubí.
§7
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
1. 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
2. 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 za zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná v súlade s
vydaným rozhodnutím.
4. 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
5. Zánik daňovej povinnosti musí daňovník vierohodne preukázať
§8
PLNOMOCENSTVO
1. Starosta obce využije všetky zákonné prostriedky na zamedzenie voľného pohybu
psov na verejných priestranstvách a štátnych a obecných cestách, vrátane odchytenia
psov a ich dočasného umiestnenia do vhodných priestorov, pred ich odovzdaním
majiteľovi, prípadne do útulku pre zvieratá. V krajnom prípade nechá zviera utratiť na
náklady obce.
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2.Náklady spojené s odchytom psov a ich umiestnením do útulku pre zvieratá, vrátane
príslušnej pokuty, hradí majiteľ psa. V prípade, že sa majiteľ psa neprihlási
k vlastníctvu, tieto náklady znáša obec.
Čl. III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§1
Predmet dane
V zmysle zákona NR SR č.582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú verejným priestranstvom na účely tohto
zákona verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve, prenájme alebo v správe obce.
a) Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, ťažobného zariadenia, výrobného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo strážneho parkoviska, dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.
b) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú: parkovisko a odstavné plochy
v okolí kultúrneho domu, parkoviska a odstavné plochy na Kostolnom námestí, parkoviska
a odstavné plochy v športovom areáli Barnova rika, obecné cesty, účelovo zastavané
a odstavné plochy v kameňolome, nezastavané plochy a TTP v športovom areáli, odstavné
plochy v areáli Základnej a materskej školy, nezastavané plochy pozdĺž komunikácie
v povodí Barnovho potoka po hranicu Vojenského obvodu.
§2
Daňovník
Daňovníkom je právnická a fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na účely
uvedené v §1 odsek a).
§3
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2, alebo vyznačené parkovacie miesto.
§4
Sadzba dane
a) Sadzba dane je najviac 0.35 EUR za každý aj začatý m2 užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň. Za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako
tri dni najviac 0.20 EUR za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň. Za umiestnenie skládky
odpadu, skládky dreva alebo iného materiálu (kameňa, drvených kamenných frakcií),
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií môže obec zvýšiť
sadzbu poplatku až na desať násobok. Obec môže zmluvou o prenájme, ustanoviť poplatok
týždennou, mesačnou alebo ročnou paušálnou sumou alebo inou jednorazovou sumou.
b) Sadzba dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva je najviac 0,35 EUR/hod. za jedno parkovacie miesto. V centre obce alebo
vyhradenej časti obce, možno zvýšiť sadzbu poplatku až na 5 – násobok
c) Sadzba dane za jednorazové užívanie predajného miesta /predajný stánok/ je 3,50
EUR
§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
skončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný po ukončení užívania
verejného priestranstva, odovzdať toto v náležitom poriadku bez evidentného znečistenia.
Porušenie tejto povinnosti sa trestá podľa čl. V tohto VZN.
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§6
Správa dane
Miestne príslušnou obcou pre správu tejto dane je obec Zemplínske Hámre.
§7
Splnomocňovacie ustanovenia
a) starosta obce poverí zodpovednú osobu za výber dane od daňovníka
b) potvrdenie o výbere dane relevantným zúčtovacím dokladom vydá daňovníkovi
poverená osoba po splnení oznamovacej povinnosti daňovníkom
c) oznamovacia povinnosť daňovníkovi vzniká zaujatím vyhradeného miesta na
parkovanie alebo verejného priestranstva podľa § 1 ods. a), zaniká opustením
vyhradeného miesta na parkovanie, alebo verejného priestranstva.
Čl. IV.
DA Ň ZA UBYTOVANIE
§1
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania
alebo v obytnom dome
zariadenom na poskytnutie tejto služby (ďalej len zariadenie).
§2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§3
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení.
§4
Sadzba dane
Sadzba dane je 0.35 EUR na osobu a noc strávenú v ubytovacom zariadení.
§5
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka pravdivo vyhotoviť „Hlásenie o počte
prenocovaní a počte ubytovaných hostí" k dani za ubytovanie (ďalej len hlásenie). Hlásenie
tvorí prílohu č.1 tohto VZN a platiteľ dane ho vyhotoví na základe evidencie v knihe
ubytovaných. Vyhotovené hlásenie s vypočítanou sumou dane je daňovník povinný doručiť
na obecný úrad v Zemplínskych Hámroch, vždy do 15. dňa po skončení sledovaného
štvrťroka. V rovnakom termíne je splatná aj daň z ubytovania vypočítaná na základe
podaného hlásenia. Platiteľ dane je povinný vyhotoviť a predložiť hlásenie aj v prípade, že
v danom štvrťroku neposkytol odplatné prechodné ubytovanie.
§6
Správa dane
Miestne príslušnou obcou pre správu tejto dane je obec Zemplínske Hámre.
§7
Oznamovacia povinnosť
Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné
ubytovanie je povinný registrovať sa na obecnom úrade do 15 dní od začatia činnosti,
vyplnením príslušného tlačiva určeného správcom dane (príloha č. 2).
Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je daňovník
povinný nové skutočnosti oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa ich vzniku.
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§8
Evidencia dane za ubytovanie
Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za
sledované obdobie v knihe ubytovaných v písomnej alebo elektronickej forme pre potreby
kontroly dane za ubytovanie, mať v nej zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby kniha
obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi: meno a priezvisko, úplná adresa
ubytovanej osoby, deň príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ je povinný viesť
samostatnú knihu ubytovaných za každé ubytovacie zariadenie, ktoré prevádzkuje na území
obce.
Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad, v
ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy a dokedy bolo
prechodné ubytovanie poskytnuté.
Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu
ubytovaných a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.
Nesplnenie uvedených povinností v stanovenej lehote sa trestá podľa čl. V tohto VZN.
Čl. V.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§1
Predmet dane
a) 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 ).
b) Nevýherné hracie prístroje sú:
- elektronické prístroje na počítačové hry
- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
§2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§3
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov, ktoré právnická alebo fyzická
osoba prevádzkuje.
§4
Sadzba dane
Sadzba dane je 100,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§6
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
a) 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 daňová
povinnosť vznikla.
b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti podľa §5, správca
dane vráti časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
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§7
Správa dane
Miestne príslušnou obcou pre správu tejto dane je obec Zemplínske Hámre.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti sa trestá podľa čl. V tohto VZN.
Čl. VI.
SPRÁVNE A MIESTNÉ POPLATKY
1.

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu,
výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií,
registrov listín a zo spisov, alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj
začatú stranu
2,00 EUR
Oslobodenie: v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z.
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu
alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo
spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
2,00 EUR
c) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
2,00 EUR
d) Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti
o odpis z registra trestov
2,00 EUR

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie
písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,00 EUR
Oslobodenie: v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z.
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov, alebo sa koná z
podnetu účastníkov konania
16,50 EUR
Poznámky: Poplatok sa nevyberie ak sa miestne zisťovanie vykoná vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách, nehodách, alebo pri miestnom zisťovaní podľa
zákona č. 511/1992 Zb.
Vydanie súhlasu o užívaní bytu, alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie:
- fyzická osoba
9,50 EUR
- právnická osoba
165,50 EUR
Oslobodenie: od poplatku sú oslobodené zariadenia na účely sociálnych služieb.
Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj
1500,00 EUR
- žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
350,00 EUR
Poznámky: Ak na technickom zariadení ako celku, môže hrať súčasne viac hráčov,
považuje sa samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, vyplnenie žiadosti, prepísanie návrhu listu,
alebo žiadosti, vydania potvrdenia na účely žiadateľa
0,70 EUR
Vydanie rozhodnutia o predajnej dobe alebo o zmene predajnej doby, na základe
žiadosti prevádzkovateľa a súhlasu na dočasné uzatvorenie zariadenia.
3,30 EUR
Vydanie záväzného stanoviska na podnikanie, prevádzkovanie živnosti - 6,65 EUR
Vydanie rozhodnutia na organizovanie spoločenského podujatia /jarmok, výstava,
zábava, turnaj, ap./
3,30 EUR
Vydanie rozhodnutia o výrube drevín
10,00 EUR
Oslobodenie: od poplatkov je oslobodený výrub drevín v ochranných pásmach pod
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vedením elektrického napätia, telefónnych rozvodov a rozvodov KBTV a ovocných
drevín na základe oznámenia o výrube drevín
11. a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití
územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1.
pre fyzickú osobu
40,00 EUR
2.
pre právnickú osobu
100,00 EUR
b)
Návrh na predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
20,00 EUR
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia, ktorí neposkytujú
sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanoveným osobitným
zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá,
profesionálne hud. inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

12.
a)

b)

Žiadosť o stavebné povolenie:
Na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:
1. na stavbu rodinného domu
50,00 EUR
2. na stavbu bytového domu
200,00 EUR
Na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy,
záhradkárske chaty) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:
1.
ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25 EUR
2.
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
50 EUR

c)

Na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1.
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
35,00 EUR
2.
bytových domov
100,00 EUR

d)

Na stavby, ktoré sú súčasťou, alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu
1.
garáže s jedným alebo dvoma miestami
30,00 EUR
2.
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30,00 EUR
3.
na vodné stavby, napr. studne, vsaky na 5 m2, malé čistiarne odpad. vôd,
jazierka
30,00 EUR
4.
na spevnené plochy a parkoviská
30,00 EUR
5.
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény
sklady
30,00 EUR

e)

Na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostatným budovám
1.
garáže s jedným alebo dvoma miestami
50,00 EUR
2.
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
50,00 EUR
3.
na vodné stavby, napr. studne, vsaky na 5 m2, malé čistiarne odpad. vôd,
jazierka
50,00 EUR
4.
5.

f)
g)

na spevnené plochy a parkoviská
50,00 EUR
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény
sklady
50,00 EUR

Na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d) a e) a na zmeny stavieb pred
dokončením
20,00 EUR
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny
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stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000€ vrátane .........................................................................100,00 €
nad 50 000€ do 100 000€ vrátane ..................................................200,00 €
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane ................................................ 400,00 €
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane ........................................ .....600,00 €
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane .........................................800,00 €
nad 10 000 000€ ...........................................................................1 000,00 €
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné
povolenie na stavby
50,00 €

h)

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na
bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 11.
3.Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmen g) tejto položky je
oslobodená národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa
súhrnný poplatok a všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem
prípojok písmena a).
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako nebytová výstavba.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne
stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121
zákona č.50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.
13. a. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
1.
pre právnickú osobu
100,00 EUR
2.
fyzickú osobu
30,00 EUR
b. Ohlásenie jednoduchej stavby
1.
pre právnickú osobu
50,00 EUR
2.
pre fyzickú osobu
20,00 EUR
c. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1.
právnickú osobu
30,00 EUR
2.
fyzickú osobu
10,00 EUR
d. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a
doplnenia telekomunikačného zariadenia
80,00 EUR
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia
stavby
10,00 EUR
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00 EUR
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
10,00 EUR
Oslobodenie
1.)
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
14.

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez
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15.

stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny
stavby- trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 12.
a) Žiadosť o povolenie:
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o
vydanie stavebného povolenia podľa položky 12 30,00 EUR
2. na odstránenie stavby
pre právnickú osobu
50,00 EUR
pre fyzickú osobu
20,00 EUR
3. terénnych úprav
pre právnickú osobu
100,00 EUR
pre fyzickú osobu
20,00 EUR
4. výstavby informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé
jednotlivé zariadenie
- do 15m2 vrátane
60,00 EUR
- od 15 m2 do 40 m2 vrátane
200,00 EUR
- nad 40 m2
430,00 EUR
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia -

16.

100,00 EUR
20,00 EUR

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb
1. rodinný dom
35,00 EUR
2. bytový dom
120,00 EUR
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na
zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25,00 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
50,00 EUR
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné
povolenia
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
25,00 EUR
2. bytových domov
50,00 EUR
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
20,00 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
20,00 EUR
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd,
jazierka
20,00 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská
20,00 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény,
sklady
20,00 EUR
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a
ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
30,00 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30,00 EUR
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd,
jazierka
30,00 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská
30,00 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
30,00 EUR
f) na zmeny dokončených stavieb
podľa písmen d) a e)
20,00 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby na zmeny týchto dokončených stavieb pri
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predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000€ vrátane ............................................... ..60,00 €
nad 50 000€ do 100 000€ vrátane ...................... ..120,00 €
nad 100 000€ do 500 000€ vrátane ...................... 250,00 €
nad 500 000€ do 1 000 000€ vrátane .................... 400,00 €
nad 1 000 000€ do 10 000 000€ vrátane.............. 530,00 €
nad 10 000 000€..................................................... 660,00 €

Oslobodenie
1.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na
bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
2.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 12.
3.
Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je
oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poznámky
1.
Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie
sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí
okrem prípojok (písmená a) a b)
2.
Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3.
Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4.
Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne
stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.
17. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 18. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby

16,60 EUR
-

33,00 EUR

19. Vydanie oznámenia o určení(zmene, zrušení) súpisného(orientačného) čísla
3,35 EUR
20. Sadzobník úhrad za vyhotovenie kópií, doručovanie:
Materiálne náklady
a) Vyhotovenie kópií (tlač resp. kopírovanie)
A3
0,15 EUR
A4
0,07 EUR
A3 farebne
0,30 EUR
A4 farebne
0,15 EUR

obojstranne
obojstranne
obojstranne
obojstranne

b) Odoslanie informácií:
- faxom - podľa taríf Slovak Telecom
- telefonovanie – podľa taríf Slovak Telecom
- telefonovanie do zahraničia – podľa taríf Slovak Telecom
c) Používanie internetu na obecnom úrade
- bezplatné
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0,30 EUR
0,14 EUR
0,60 EUR
0,30 EUR

+ 0,35 EUR
+ 0,35 EUR
+ 0,35 EUR

20. Sadzobník za užívanie miestnych komunikácií
a) umiestnenie zariadení na miestnej komunikácií a v jej telese 16,60 EUR
b) hnanie stáda dobytka po miestnej komunikácií
16,60 EUR
c) ťahanie kmeňov po miestnej komunikácií
16,60 EUR
d) zriaďovanie, plánovaná oprava a údržba nadzemných a podzemných vedení
všetkého druhu pre fyzické osoby:
1. rozkopávka do polovičky MK
16,60 EUR
2. rozkopávka do stredu vozovky MK
16,60 EUR
3. rozkopávka celej MK
33,19 EUR
e) pre právnické osoby všetky položky uvedené v písm. d) - body 1, 2, 3,
-99,60 EUR
f) v prípade rozkopania miestnej komunikácie, ktorej povrchová úprava nie je staršia
ako 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, môže byť povolená
rozkopávka len v prípade havárie
-166,00 EUR
21. Poplatok za služby Domu smútku
- za každý i započatý deň
- 8,30 EUR
za upratovanie domu smútku
- 8,30 EUR
v cene sú zahrnuté náklady za energie ( elektrina, voda)

v zime - 10,00 EUR

22. Za služby obecného traktora
- 1 hodina bežnej prevádzky v katastri obce – malá vlečka - 10,00 EUR
- 1 hodina bežnej prevádzky v katastri obce – veľká vlečka - 18,00 EUR
- odhŕňanie snehu 1x
- 3,00 EUR
23. Poplatok za služby obecného rozhlasu
- rozhlasová relácia pre podnikateľov
- 4,00 EUR /za každú reláciu/
- blahoželanie k meninám, narodeninám - 2,00 EUR
- blahoželanie k meninám, narodeninám v deň
pracovného voľna
- 3,00 EUR
- poplatok za politickú propagáciu, volebnú reklamu v súlade s platnou
legislatívou / do 10 min relácie /
- 10,00 EUR
24. Poplatok za služby káblovej televízie
- poplatok za zriadenie prípojky k rodinného domu /maximálne 2 TV prijímače/
- 132,00 EUR
- mesačný poplatok za prípojku
- 4,00 EUR
- mesačný poplatok pre fyzické a právnické osoby poskytujúce ubytovanie
/penzióny, chaty, zimmer frei.../
- 4,00 EUR+ 1 EUR
za každý televízor navyše /nad 2 ks/
Poznámka: sadzby sa upravujú nad rámec platnej Zmluvy o pripojení!
25. Poplatok za vyhotovenie dokumentov v zmysle zákona o prístupe k informáciám
- poplatok sa vyrubí podľa VZN č. 59/2010 o poskytovaní informácií.
26. Poplatok za vyhotovenie upomienky v prípade nezaplatenia nájomného za nájomný byt
1,50 EUR
a úhrada poštovného za odoslanie upomienky podľa platného cenníka Slovenskej pošty,
a. s.
27. Poplatok za prenájom telocvične
- 1 hodina bežnej prevádzky
–
4,00 EUR
28. Poplatok za komerčné využitie káblovej televízie (reklama)
- 1 kalendárny mesiac vysielania reklamy
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10,00 EUR

Čl. VII.
SANKCIE
1. Znečistenie verejného priestranstva pri jeho užívaní podľa čl. I, § 1a sa potrestá sumou
16,50 EUR. Pri opakovanom porušení sa sankcia zdvojnásobí.
2. Nesplnenie povinnosti podľa čl. II, § 5, §7 a §8, čl. III, § 6, čl. IV, ods. 13 sa potrestá
sumou 33,00 EUR.
3. Nesplnenie povinnosti podľa čl. IV, ods. 12 sa potrestá v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona.
4. Pri opakovaných porušeniach ustanovení tohto VZN, sa výška pokuty zdvojnásobí.
5. Sankcie ukladané fyzickým a právnickým osobám obcou v zmysle platných zákonov, sú
sankciami podľa tohto VZN.
6. Finančné prostriedky z uložených pokút sú príjmom obce. Na účely blokovej pokuty
je blokovou poukážkou príjmový doklad obce.
Čl. VIII.
ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok
umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie
podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované
v súlade s platnou právnou úpravou.
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti a
3/2015 o daniach, správnych a miestnych poplatkoch na základe zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe zákona NR SR č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
2. Toto všeobecne záväzne nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Zemplínske
Hámre dňa 14. 12. 2018 .
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Zemplínske Hámre.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2019 .
5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú riešené formou
samostatných všeobecne záväzných nariadení obce.

V Zemplínskych Hámroch 17. 12. 2018

...........................................
Ing. Ján Kepič, PhD.
starosta obce
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