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Obec Ardanovce v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ardanovce č. 1/2016 o miestnych
daniach na území Obce Ardanovce
Článok I
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo vo Ardanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2017
zavádza nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejných priestranstiev,
d) daň za jadrové zariadenie.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní na území obce Ardanovce.
Článok II
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
§2
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určenej zákonom č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon“). Hodnota pozemkov pre
pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
(TTP) za 1 m² je v Obci Ardanovce určená nasledovne:
Kód KÚ
800236

Názov KÚ
Ardanovce

Hodnota ornej pôdy €/ m²
0,3531

Hodnota TTP €/ m²
0,1148

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú
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hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m a hodnoty
pozemku zistenej za 1 m² podľa a platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku. Znalecké posudky preukazujúce hodnotu pozemkov daňovník uplatňuje v
daňovom priznaní a v lehote na podanie daňového priznania v zmysle zákona a tohto
všeobecne záväzného nariadenia. V prípade, že daňovník nepreukáže hodnotu pozemkov
týmto spôsobom sa v obci určuje hodnota pozemku za 1 m² nasledovne:
Hodnota pozemku v eurách/ m²
0,0531

Druh pozemku
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a
nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m a hodnoty pozemkov za 1 m² určenej zákonom. Hodnota pozemkov pre
pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy za 1 m² je v Obci
Ardanovce určená nasledovne:
Hodnota pozemku v €/ m²
1,66
1,66
1,66

Druh pozemku
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky podľa § 6 ods.1, písm.
g) zákona je hodnota pozemku za 1 m² v Obci Ardanovce určená nasledovne:
Hodnota pozemku v €/ m²
16,60

Druh pozemku
Stavebné pozemky

DAŇ Z POZEMKOV
§3
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky pozemky na území
obce Ardanovce – takto:
Druh pozemku
Sadzba dane
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,70 %
b) záhrady
0,35 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,35 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,65 %
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky užívané vodné plochy 0,04 %
e) stavebné pozemky
0,35 %
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DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1. Správca dane na území obce Ardanovce – určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
Druh stavby
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáži
f) stavby hromadných garáži 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)

Sadzba dane
0,05 EUR

0,17 EUR
0,17 EUR
0,17 EUR
0,17 EUR
0,17 EUR

1,00 EUR

0,7 EUR
0,17 EUR

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,033 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m². Ročná sadzba dane z bytov v bytovom dome na území obce Ardanovce – je 0,05
EUR za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
bytovom dome.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Obec Ardanovce – ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom
dane,
b) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkvi a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov,
c) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
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d) pozemky verejne prístupných parkov a priestorov a športovísk.
2. Obec Ardanovce – ustanovuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov
u týchto stavieb na bývanie a bytov :
a) 50 % daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a sú ich výlučnými užívateľmi,
b) 50 % daňovej povinnosti z garáže vo vlastníctve fyzických osôb, držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre osobné
motorové vozidlo výlučne používané na ich dopravu.
3. Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane zo stavieb v priznaní k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu
prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do
31. januára zdaňovacieho obdobia.
§7
Vyrubovanie a platenie dane
1. Správca dane na rok 2017 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Správca dane určuje platenie dane fyzických osôb, u ktorých výška dane presiahne
70,- € a u právnických osôb 350,- € v dvoch rovnakých splátkach a to:
- prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
- druhá splátka do 31. októbra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
DAŇ ZA PSA
§8
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť 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 so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcov.
§9
Daňovník

1. Daňovník je fyzická osoba alebo právnický osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
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držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2. U vlastníka mladšieho ako 18 rokov je daňovníkom zákonný zástupca dieťaťa,
spravidla jeden z rodičov.

§ 10
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 11
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 2,50 EUR. Takto určená sadzba dane
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.

§ 13
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla
daňová
povinnosť.
Daňovník v písomnom oznámení uvedie meno
a priezvisko vlastníka (alebo držiteľa) psa, adresu trvalého pobytu, rasu a vek psa alebo
psov a ich počet, spôsob nadobudnutia a stanovište psa. Obec vyrubí novému
daňovníkovi daň rozhodnutím, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. Januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Spôsob vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodným
príkazom na bankový účet obecného úradu.
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 obdobie, za ktoré bola
daň zaplatená.
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§ 14
Správa dane
1. Miestne príslušnou obcou je Obec Ardanovce, na ktorej území je pes chovaný.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 15
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Obce Ardanovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
• miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po
krajnicu,
• vybudovaný chodník, prípadne upravená plocha pre chodenie obyvateľov po
celom území obce,
• ostatné plochy.
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
• umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a stavebného
zariadenia,
• umiestnenie skládky pre odpad,
• umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu a iných atrakcií.
§ 16
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 17
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 18
Sadzba dane
1. Za skládku pre odpad 3,30 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a za
každý aj začatý deň
2. Za užívanie verejného priestranstva z príležitosti rôznych osláv, hodov a iných
spoločenských podujatí je poplatok:
a) za predajné stánky s občerstvením a stánky s cukrovinkami: 1,00 € za každý aj
začatý m2 a za každý aj začatý deň
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b) za predajné stánky s predajom priemyselného ako aj nepriemyselného tovaru: 1,00
za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň,
c) za užívanie verejného priestranstva na umiestnenia zariadenia cirkusu, lunaparku,
kolotoča a iných atrakcií: 0,20 € za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň.
§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom ukončenia osobitného užívania priestranstva.
§ 20
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Nesplnenie ohlasovacej
povinnosti sa považuje za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva.
Daň za jadrové zariadenie
§ 21
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a
to aj po časť kalendárneho roka.
§ 22
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a
povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
§ 23
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia Obce Ardanovce, t. j. 6 725 756 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.
§ 24
Sadzba dane
Zastavané územie Obce Ardanovce sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
Jaslovské Bohunice v pásme nad 2/3 polomeru. Sadzba dane je pre druhé pásmo určená
0,0006 €/ m².
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§ 25
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a
zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.
§ 26
Vyrubenie a platenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
- Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 16
a sadzby dane určenej podľa § 17 tohto nariadenia.
- Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne
čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce v rovnakom pásme,
správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane
sa vypočíta ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom
celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú pre toto rovnaké pásmo.
- Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských
Bohuniciach ktorým boli Úradom jadrového dozoru SR schválené rôzne oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca
dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane
vypočítanej pre jednotlivých daňovníkov.
- Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Článok III
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Spôsob platenia miestnych daní
Miestne dane a miestny poplatok môže daňovník alebo poplatník uhradiť :
a) bezhotovostným prevodom na účet obce Ardanovce č., vedený vo VÚB banka a.s.,
pobočka Topoľčany
IBAN : SK16 0200 0000 0000 2102 8192
b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Ardanovce
c) poštovou poukážkou.
§ 28
Záverečné ustanovenia
1. Pri uplatňovaní tohto všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2. V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN bude konanie
riešené v zmysle zákona SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
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v znení neskorších predpisov.
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle ustanovenia§ 6
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
úradnej tabuli Obce Ardanovce a na webovej stránke http://www.ardanovce.ocu.sk/
dňa 29.11.2016 novembra 2016.
4. Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach sa uznieslo na schválení tohto všeobecne
záväzného nariadenia dňa 16.12.2016, uznesením č. 66/2016.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.
6. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ardanovce
č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2016 na území obce Ardanovce.
7. Toto všeobecne záväzné nariadenie bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí
účinnosti na Obecnom úrade v Ardanovciach a na internetovej stránke obce.

V Ardanovciach, dňa 16.12.2016
Maroš Barta
Zástupca starostu
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