
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 1/2022

O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE IŇA

Návrh VZN bol  zverejnený na úradnej tabuli obce Iňa od 18.11.2022 do  07.12.2022                               

Návrh VZN bol schválený OcZ uznesením č. VIII/12-2022 dňa: 7.12.2022

Schválené VZN vyvesené dňa: 8.12.2022

Schválené VZN zvesené dňa: 31.12.2022

Účinnosť od: 01. 01. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniachna území obce Iňa

Čl. I.
Preambula

1. Obecné zastupiteľstvo v Ini na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona 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 č. 582/04 Z. z.”) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o 
miestnych daniach (ďalej len “VZN”). Toto VZN upravuje podrobné podmienky určovania a 
vyberania miestnych daní v obci, ktoré zahŕňa katastrálne územie Iňa (ďalej len "obec"), ako aj 
poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní.

Čl. II.
Druhy miestnych daní

1. Obec ukladá tieto miestne dane: 
a. daň z nehnuteľností, 
b. daň za psa, 
c. daň za užívanie verejného priestranstva, 
d. daň za jadrové zariadenia, 
e. daň za predajné automaty, 
f. daň za nevýherné hracie prístroje, 

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených písm. a), b),d), e), f) je kalendárny rok. 

Čl. III.
Daň z nehnuteľností

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
a. daň z pozemkov, 
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b. daň zo stavieb,
c. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 
a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.

3. Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a 
ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 
pozemkov za 1 m2  uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. 

       a) 1,3277 €/ m² za záhrady,
b) 1,3277 €/ m² za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
c) 13,2775 €/ m² za stavebné pozemky.

4. Ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje takto: 
a. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 1,25 %,
b. trvalé trávne porasty -1,25 %,
c. záhrady - 0,70 %,
d. lesné pozemky - 2,5 %,
e. zastavané plochy a nádvoria -  0,70 %,
f. stavebné pozemky -  0,70 %,
g. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov -  0,70 %,.

5. Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje takto: 
a. stavby na bývanie a drobné stavby : 0,1 eur/m2,
b. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu : 0,40 eur/m2,

c. stavby rekreaných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu :
0,25 eur/m2,

d. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov : 0,40 eur/m2,

e. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu : 0,50 eur/m2,

f. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou : 0,70 eur/m2,

g. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) : 0,30 eur/m2.
6. Pri viacpodlažných stavbách mesto určuje príplatok za podlažie v sume 0,05 eur za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 
7. Ročná sadzba dane z bytov sa určuje takto: 

a. za byty : 0,1 eur/m2,
b. za nebytové priestory : 0,6 eur/m2.

Čl. IV.
Daň za psa

1. Základom dane je počet psov. 
2. Sadzba dane:

a. za psa chovaného v rodinnom dome – 6,00 eur/kalendárny rok, 
b. za psa chovaného v bytoch v bytových domoch – 6,00 eur/kalendárny rok, 
c. za psa chovaného v podnikateľskom objekte – 6,00 eur/kalendárny rok. 

3. Daň za psa je za zdaňovacie obdobie splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
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právoplatnosti platobného výmeru. 
4. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť jej 

nosenie. Jej stratu je povinný nahlásiť u správcu dane.
5. Daňovník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane do 30 dní rozhodujúce skutočnosti pre 

vznik a zánik daňovej povinnosti (strata, úhyn psa a pod.), keď tieto skutočnosti nastali. 

Čl. V.
Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa tohto nariadenia. 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú :
· hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke 

od priekopy po priekopu.
· vybudovaný chodník, prípadne upravená plocha pre chodcov na celom území obce,
· všetky verejnosti prístupné pozemky v Obci Iňa okrem pozemkov vo vlastníctve fyzických a 

právnických osôb (s výnimkou pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce) alebo pozemky, ku 
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia - najmä zelené plochy medzi chodníkmi a 
komunikáciami, vydláždené prípadne aj inak upravené plochy pre obyvateľov a podobne.

 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
 a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, napríklad stôl, motorové 

vozidlo, plachta, atď.
 b)umiestnenie stavby alebo predajného zariadenia, napr. lešenie, oplotenie, atď.
 c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, prípadne iných atrakcií v rozsahu oplotenia a 

vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení
 d)umiestnenie skládky - napr. skládka sutiny alebo kameňov, skládka zeminy, atď.

4. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2. 

5. Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,06 eur za každý aj začatý 
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, pokiaľ v ďalších 
ustanoveniach tohto VZN nie je stanovená iná sadzba. 

6.  5,00 € pri prechodnom umiestnení predajného zariadenia v deň jeho umiestnenia na 
parkovisku pred obecným úradom.

Čl. VI.
Daň za predajné automaty

1. Základom dane je počet predajných automatov. 
2. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 50 eur.
3. Daň za predajné automaty je na zdaňovacie obdobie splatná do 30 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
4. Obec pridelí každému predajnému automatu identifikačné číslo.

Čl. VII.
Daň za nevýherné hracie prístroje
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1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
2. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166 eur.
3. Daň za nevýherné hracie prístroje je na zdaňovacie obdobie splatná do 30 dní odo dňa  

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
4. Obec  pridelí každému nevýhernému hraciemu prístroju identifikačné číslo. 

Čl. VIII.

Daň za jadrové zariadenia

1. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m², ktoré sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením a to 5 679 537 m².

2. Obec Iňa sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach v pásme nad 
1/3 polomeru do 2/3 polomeru. 

Sadzba dane je ......................................................0,0013 eura za m².

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Na správu miestnych daní  sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon 
č. 582/2004 Z. z. neustanovuje inak. 

      2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Iňa č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č VIII/12-2022.2022 zo dňa 7.12.2022.a účinnosť 

nadobúda od 1.1.2023 

…………………………
Mgr. Adrián Juhás, MBA
       Starosta obce
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