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§1
Základné ustanovenia
1/ Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 2016 miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2/ Obec Zemplínska Široká na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva.

3/ Obec Zemplínska Široká na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len „VZN“/ upravuje podmienky určovania a
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Zemplínska Široká v zdaňovacom období roku 2016.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane

Správca dane určuje na území obce Zemplínska Široká hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
- Ornú pôdu
- Trvalé trávnaté porasty
- Zastavané plochy a nádvoria
- Záhrady a ostatné plochy
- Stavebné pozemky

0,4272 €/m²
0,0710 €/m²
1,3200 €/m²
1,3200 €/m²
13,2700 €/m²

§3
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Zemplínska Široká
pozemkov:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b/ záhrady
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d/ stavebné pozemky

ročnú sadzbu dane z
1%
0,25 %
0,25 %
0,25 %

DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1/ Správca dane určuje pre stavby na území obce Zemplínska Široká ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,033 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 0,049 €
c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,132 €
d/ samostatne stojace garáže 0,132 €
e/ stavby hromadných garáží 0,132 €
f/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,165 €
g/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,330 €
h/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,033 €
2/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
0,024 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Od dane sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je
správcom dane pozemky a stavby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov /§ 17 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z.z./ na:
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie
náboženských obradov cirkví a so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú
poverené duchovnou správou cirkví
3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane
z bytov /§ 17 ods. 3 zákona č.582/2004 Z.z./na:
1. stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a stavby
a ich časti slúžiace ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví,
2. stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam a stavby užívané na účely
sociálnej pomoci

4/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov /§17 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z.z./ takto:
 50% z daňovej povinnosti na pozemky /zastavané plochy a záhrady/, ktorých vlastníkmi sú
občania starší ako 65 rokov žijúci v samostatnej domácnosti, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú spotrebu
5/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb /§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004
Z.z./ takto:
 50% z daňovej povinnosti na stavby a bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov
žijúcich v samostatnej domácnosti, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
6/ Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov,
stavieb, bytov a garáží od dane podľa § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. je 65 rokov.

Daň za psa
§6
1/ Predmetom dane je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane skutočnosť, že pes prestane byť predmetom dane
podľa §22 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi
dane do 30 dní.
2/ Ročná sadzba dane za jedného psa je v celej obci 1,65 €.
3/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane.
Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká prvým dňom
tohto kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov.
Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom tohto psa.
4/ Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti (po nadobudnutí psa
staršieho ako 6 mesiacov, napr. kúpou, darovaním, osvojením psa, atď.)
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia (úhyn, predaj, darovanie,
odcudzenie psa atď.) a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na zaplatenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5/ Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§7
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
2/ Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Zemplínska Široká, a to:

a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné 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/ námestie
d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
(3) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Zemplínska Široká sú:
a/ parkovisko OcÚ
b/ Jednota SD
(4) 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 stráženého parkoviska,
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,16 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,16 € za každú aj začatú hodinu a jedno
parkovacie miesto.
(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 Zemplínskej Širokej 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 Zemplínskej Širokej skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a
verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(8) Daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinností na Obecnom úrade v Zemplínskej Širokej ,
c/ 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 Zemplínskej Širokej pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

MIESTNY POPLATOK
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§8
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 a reštauračného odpadu.
2/ Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 nehnuteľnosti 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 a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu.
4/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti;
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok, alebo obec / ďalej len
„ platiteľ „/.
5/ Zdaňovacím obdobie je: kalendárny rok
6/ Sadzba poplatku: v obci nie je zavedený množstvový zber.
Obec ustanovuje sadzbu poplatku: 0,0273 €/ osoba/ deň:
a) pre poplatníkov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a/ je sadzba poplatku 10 € za osobu a rok
v prepočte 0,0273 €/ osoba/ deň
b) u poplatníkov podľa § 8 ods. 2 písm. b/ a c/ je sadzba poplatku 21,58 € za 1ks 120 l nádoby.
7/ Viacčlenná rodina žijúca v spoločnej domácnosti /nad 5 osôb/ môže požiadať o poskytnutie
ďalšej zbernej nádoby.
8/ Poplatok obec vyrubí rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
9/ Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočnosti nastali.
10/Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
- splnenie oznamovacej povinnosti poplatníka písomným oznámením podľa bodu 8/, ak
nastali dôvody zániku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia ( napr.
zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu v obci, zánik práva užívania nehnuteľnosti na
účely podnikania, úmrtie.
11/ Obec určuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín v sume 0,015
€ za kilogram.
12/ O odpustenie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:
Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží hodnoverné doklady:
a/ že sa v určenom období dlhodobo (t.j. minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je potrebné ako doklady preukazujúce nárok na odpustenie
poplatku doložiť potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa, pracovné
povolenie, povolenie k pobytu, víza. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom
jazyku, je potrebné doložiť preklad, pričom sa nevyžaduje úradný doklad. Doklady je možné
doplniť čestným prehlásením.
b/ svoju neprítomnosť v obci z dôvodu štúdia na strednej a vysokej škole. K žiadosti je potrebné
doložiť ako doklad preukazujúci nárok na odpustenie poplatku potvrdenie o návšteve školy.
c/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
K žiadosti je potrebné ako doklady preukazujúce nárok na odpustenie poplatku doložiť doklad o
prechodnom resp. trvalom pobyte a doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady v mieste
prechodného resp. trvalého pobytu.

d/ invalidné deti do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím. K žiadosti je potrebné doložiť
ako doklad potvrdenie o ich zdravotnom stave – preukaz ZŤP.
13/ Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži o 50% , ak poplatník
preukáže:
a/ svoju neprítomnosť v obci z dôvodu zamestnania v inom meste /pracujúci na týždňovkách alebo
dlhšie obdobie/. K žiadosti je potrebné ako doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku doložiť
potvrdenie zamestnávateľa, doklad o prechodnom pobyte, doklad o zaplatení poplatku za
komunálne odpady v mieste prechodného pobytu.
b/ že je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím /nad 18 rokov/ s potrebou sprievodcu a žije
v samostatnej domácnosti. K žiadosti je potrebné ako doklad preukazujúci nárok na zníženie
poplatku doložiť potvrdenie o jeho zdravotnom stave – preukaz ZŤP.
c/ že je občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 308/2014 o pomoci v hmotnej núdzi. Ak
viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti preukazuje stav v hmotnej núdzi každá rodina
samostatne. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie z ÚPSV a R.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie
poplatku za toto obdobie zaniká.
Ak poplatník je mimo obce počas celého roka, jeho poplatková povinnosť je nulová po predložení
dokladu, že uhradil poplatok v mieste pobytu za celý rok.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Spoločné ustanovenia
1/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za zber komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zemplínska Široká č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
3/Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa .......................... uznesením č. ....................
4/Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

Ing. Vladimír Mati
starosta obce

