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VZN č. 01/2018 
Obec Voznica 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p. a podľa zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva všeobecné záväzné nariadenie k miestnym daniam 

a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 - Predmety úpravy 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. je úprava 
podmienok ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce. 
2. Obec ukladá tieto druhy daní:  

-     Daň z nehnuteľností 
- Daň za psa 
- Daň za užívanie verejného priestranstva 
- Daň za nevýherné hracie prístroje 

3. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
4. Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob 
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, 
prípadné oslobodenia, zníženia dane na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob vyberania 
dane, rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob 
odvodu dane. 
5. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady je kalendárny rok. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEŇOSTÍ 

§ 2 – Predmet dane 
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome. 
2. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Voznica uvedené v ust. § 6, § 10 a § 14 zákona. 
 

DAŇ Z POZEMKOV 
§ 3 – Daňovník 

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona. 
§ 4 – Predmet dane 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona. 
§ 5 – Základ dane 

1. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov  
v m² pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 
582/2004 Z.z.) je 0,4278 €  (§ 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z.) 
2. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m² pre 
pozemky druhu trvalé trávne porasty (§6 ods. 1 písm. b) zákona č. 582/ 2004 Z.z.) je 0,0474 € 
(§ 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z.) 
3. Správca dane ustanovuje že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m² pre 
pozemky druhu záhrady ( § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z.) je 1,32 €). (§ 7 ods. 4 zákona č. 
582/2004 Z.z.) 
4. Správca dane ustanovuje že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m² pre 
pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 
582/2004 Z.z.) je 0,0409 € (§ 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z:z.) 
5. Správca dane ustanovuje že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m² pre 
pozemky druhu rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 
písm. e) zákona č. 582/2004) je   0,20 €    (§ 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z.) 
6.Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v 
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m² pre pozemky druhu zastavané plochy a nádvoria (§6 ods.1 písm. f) zákona č. 582/2004 Z.z.) je 
1,32 €  (§ 7 ods.4 zákona č. 582/2004 Z.z.) 
7. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v 
m² pre pozemky druhu stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 582/2004 Z.z.) je  13,27 €     
(§ 7 ods.4 zákona č. 582/2004 Z.z.) 
8. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v 
m² pre pozemky druhu ostatné plochy okrem stavebných pozemkov (§ 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 
582/2004 Z.z.) je 1,32 € (§ 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z.) 

§ 6 – Sadzba dane 
Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov takto :  
- ročná sadzba dane druhu orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, rybníky 
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,38 % zo základu dane 
- ročná sadzba dane druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné 
pozemky je 0,42 % zo základu dane 
- ročná sadzba dane druhu  lesné pozemky  je 1,9 % zo základu dane 
 

DAŇ ZO STAVIEB 
§ 7 – Daňovník 

Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona. 
 

§ 8 – Predmet dane 
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 zákona. 

§ 9 – 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. 

§ 10 – Sadzby dane 
1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 

začatý m² zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto :  
   (1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,03 €/  za každý aj začatý m² zastavanej plochy. 
   (2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 10 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa 
zvyšuje (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.) takto : 
a)   0,052 €  za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,  
b)   0,052 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky stavby využívané na skladovanie   
            vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na  
           skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu, 
c)   0,156 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
           rekreáciu, 
d )  0,208 € za samotne stojace garáže a samotné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo  
          používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 
e)   0,208 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu  
          s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu, 
f)   0,520 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie  
          a administratívu, 
g)   0,177 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) - f) . 
   (3)  Ročná sadzba dane zo stavieb upravená v § 4 ods. 2 písm. a) až g) tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,031 € / za každý aj začatý m² zastavanej plochy 
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.) 
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok 0,03 € za každé ďalšie podlažie 

okrem prvého nadzemného podlažia. 
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DAŇ Z BYTOV 
§ 11 –Daňovník 

Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona. 
§ 12 – 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. 

§ 13 – Základ dane 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytových priestorov v m². 

§ 14 – Sadzby dane 
Ročná sadzba dane z bytov je každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu určená takto:  
Ročná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového 
priestoru určená takto:  

(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,034 €  začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového 
priestoru.  

       (2) Ročná sadzba dane z bytov sa v celej obci zvyšuje (§ 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.) na     
             0,052 €   za byty  a nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť. 
 

 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

§ 15 – Oslobodenie od dane a zníženie dane 
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie  a zníženie od dane z pozemkov v zmysle § 17 
ods. 2 zákona na:  

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
podnikanie 

b) pozemky verejných priestranstiev, športovísk 
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
d) pozemky, ktorých sú vlastníkmi občania starší ako 70 rokov ak tieto pozemky slúžia 

               výhradne na ich osobnú potrebu, sa zníži o 50 %. 
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie a zníženie od dane  zo stavieb a od dane z bytov 
v zmysle § 17 ods. 3 zákona na:  

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na podnikanie 

b) stavby alebo byty slúžiace školám alebo školským zariadeniam 
c) stavby alebo byty, ktorých sú vlastníkmi občania starší ako 70 rokov ak tieto slúžia 

na ich trvalé bývanie, sa zníži  o 50 %. 
d) stavby alebo byty vo vlastníctve občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým  
       zdravotným postihnutím   sa zníži o 50 %.        
Daňovník si môže úľavu podľa § 15 ods. 2 písmeno c) a d) uplatniť len jednu. 
    

3. Obec Voznica poskytne oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností :  
         a)  daňovníkovi, ktorý preukáže nárok na poskytnutie oslobodenia alebo zníženia dane  
              na Obecný úrad vo Voznici najneskôr do 31.01. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom   
              mu vznikol nárok na oslobodenie alebo zníženie dane,  
         b)  príslušné zníženie dane z nehnuteľností patrí len obyvateľom starším ako 70 rokov 
 

 
 

§ 16 – Vyrubenie dane a platenie dane 
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája kalendárneho roku. 
2. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako  1,50 €  nebude vyrubovať ani vyberať. 
3. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom účtu v peňažnom ústave alebo 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave. 
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TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

§ 17 – Daňovník 
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 23 zákona. 

§ 18 – Predmet dane 
1. Predmetom dane je pes podľa ust. § 22 ods. 1 zákona. 
2. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane podľa ust. § 22 ods. 2 zákona, je daňovník povinný 
správcovi dane preukázať v zdaňovacom období v rámci oznamovacej povinnosti na základe týchto 
dokladov, ktoré preukazujú skutočnosť, že pes nie je:  

a)    pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely 
b) pes umiestnený v útulku zvierat 
c)    pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby 
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, 

 
§ 19 – Základ dane 

Základom dane je počet psov. 
 

§ 20 – Sadzby dane 
Správca dane ustanovuje v zmysle § 25 zákona ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 
takto:  

a)    4,-  €  ročne za psa držaného v rodinnom alebo bytovom dome a ďalších objektoch  
b) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka 
c)    2,- €  ročne za psa držaného v okrajových častiach obce – dom. č.54, 55, 72, 125, 127, 160, 

161,163, 164, 165, 243, 296, novostavba na hôrke 
d) 2,- €  ročne za psa držaného dôchodcom – žijúcim sám, ktorého dôchodok je jediný zdrojom 

príjmu 
§ 21 – Oslobodenie od dane 

 
§ 22 – Spôsoby preukazovania vzniku a zániku  

daňovej povinnosti dane za psa 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti a v rámci oznamovacej 
povinnosti uviesť:  
a) ak ide o fyzickú osobu, minimálne tieto základné údaje:  
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia a kontaktné údaje, 
b) ak ide o podnikateľa alebo právnickú osobu, minimálne tieto základné údaje: 
- obchodné meno, IČO; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká, uvádza sa aj rodné číslo daňovníka, 
sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje, 
- údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie 
písomností v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, 
- číslo bankového účtu, z ktorého bude daň uhradená. 
2. Ak daňovník je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, oznamovaciu povinnosť plní jeho 
zákonný zástupca, prípadne opatrovník, ktorý je tiež povinný uviesť údaje v rozsahu podľa § 22 ods. 1 
tohto VZN. 
3. Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovník povinný uviesť: 
- adresu, kde sa pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného držania psa, 
- dátum, od kedy je daňovník vlastníkom, resp. držiteľom psa, 
- dátum narodenia psa, vek, popis a meno psa. 

§ 23 – Platenie dane za psa 
1. Daňovník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti na účely platenia dane vyzdvihnúť si u správcu 
dane evidenčné číslo pre identifikáciu dane, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu a konštantného 
symbolu, v prospech ktorého daňovník daň uhradí. 
2. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný uhradiť daň 
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti v prospech účtu správcu dane s uvedením prideleného VS 
podľa § 23 tohto VZN bez vyrubenia, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť dane inak. 
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3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho 
obdobia. 
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. Správca dane vráti tento 
rozdiel v lehote 60 dní odo dňa zistenia potrebných údajov na vrátenie dane (napr. číslo bankového 
účtu). 
5. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo 
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave. 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

1)   Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
2)  Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
obce. 
3)  Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé a dočasné parkovanie vozidla mimo stráženého 
parkoviska a podobne. 
4)  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
5)  Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m² . 
6)  Sadzba dane sa určuje nasledovne : 
   a/  Verejné priestranstvá – spevnené plochy   – 0,033 € / m² / deň 
   b/  Verejné priestranstvá – nespevnené plochy  – 0,017 €  / deň 
7) Daňová povinnosť vzniká dátumom uvedeným v písomnej žiadosti, resp. ústnym oznámením 
daňovníka o zabratí verejného priestranstva. Užívanie verejného priestranstva musí byť vopred 
odsúhlasené so správcom dane. 
8)  Daňová povinnosť zaniká dňom, keď je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené do pôvodného 
stavu. 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 zostavajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. 
9)  Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 10 dní od uvoľnenia verejného 
priestranstva v hotovosti u správcu dane, okrem ročných sadzieb dane, ktoré správca dane vyrubí 
jednorázovo platobným výmerom do 31. 3. bežného roka. 
10)  Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom  
priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, športové 
a verejnoprospešné účely. 
 

PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

1) 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“). 
2)  Nevýherné hracie prístroje sú : 
   a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
   b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné a hudobné hry. 
3)  Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné prístroje prevádzkuje. 
4)  Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
5)  Sadzba dane sa určuje vo výške 66,40 €  na jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká 
dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť 
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa odst. 6, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
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9) Daň za nevýherné hracie prístroje správca dane v vyrubí rozhodnutím. Daň je splatná k 31.3. 
V ďalšom zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. 1. tohto zdaňovacieho obdobia. 
10) Prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov je povinný označiť nevýherný hrací prístroj 
obchodným menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný 
automat umiestnený. 

 
ŠIESTA ČASŤ 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPA DY 
§ 24 – Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. Poplatok platí poplatník, ktorým ja fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 2 až 4 
a ods. 7 zákona. 
2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona. 

§ 25 – Určenie poplatku 
1. Poplatok sa určuje za obdobie jedného kalendárneho roka. 
2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku 
a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo 
prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 
3. Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, 
jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti. 
4. Správca poplatku ustanovuje možnosť množstevného zberu pre právnickú osobu podľa § 77 ods. 2 
písm. b) zákona, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako 
podnikanie a podnikateľa, podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, pričom poplatok sa v tomto prípade 
určí ak súčin frekvencie  odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so 
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 
5. V prípade, že poplatník nevyužíva zber, správca poplatku určuje poplatok poplatníkovi podľa § 77 
ods. 2 písm. b),c) zákona ako súčiny sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období 
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.  
6. Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikateľovi podľa § 77 ods. 2 písm. b),c) zákona, 
ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní zbernej 
nádoby prenajímateľa v zdaňovacom období. Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie 
overenej kópie nájomnej zmluvy alebo dohody s nájomcom. Nájomca zbernej nádoby musí byť 
uvedený v zozname osôb a podnikateľov, ktorý predkladá prenajímateľ správcovi dane. 

§ 26 – Sadzba dane 
1.Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto: 

a) u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 
množstevným zberom 0,035519  € na osobu a kalendárny deň a 0,0178082 na osobu a kalendárny 
deň pre rodinné domy č. 161, 163, 164, 165; 

b) u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo 
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou na 
iný účel ako podnikanie množstevným zberom fixná sadzba 14 € na kalendárny rok; 

c) u právnickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie a u podnikateľa podľa § 
77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania množstevným zberom a nepreukáže podľa §81 zákona, že využíva 
množstevný zber 0, 050819 €  na osobu a kalendárny deň. 

d) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,070 € za kilogram drobných stavebných odpadov 
bez obsahu škodlivín. 

2. Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na  dve desatiné miesta EURA nahor. 
 
 

§ 27 – Ohlasovacia povinnosť 
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu 
a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca: 
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade ak došlo k zmene 
už ohlásených údajov. 
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2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti je 
povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní 
poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má 
oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.  
3. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti 
v priebehu spoplatňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom 
kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo 
počas ktorých nehnuteľnosť v meste užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné 
rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti. 
4. Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona je povinný 
v ohlásení uviesť: 
- obchodné meno, plný názov, 
- IČO; ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie rodné číslo, 
- presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce, 
- údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie 
písomností, 
- číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť, 
- údaje potrebné na vyrubenie poplatku ( objem zbernej nádoby a počet zberných nádob, frekvenciu 
odvozov, odberné miesta) 
- zoznam právnických osôb, podnikateľov, ktoré využívajú pridelenú zbernú nádobu na základe 
dohody; zoznam sa predkladá za každé odberné miesto. 
5. Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona je povinný 
doložiť správcovi poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, resp. 
inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť. 
6. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľností 
a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
prenajímateľovi zabezpečujúcemu službu prostredníctvom pridelenej zbernej nádoby, za ktorú platí 
poplatok správcovi poplatku, je povinný správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy v rámci 
ohlasovacej povinnosti. Kópiu platnej zmluvy alebo dohody, vrátane dodatkov je nájomca povinný 
predložiť správcovi poplatku prvýkrát do 31.1. bežného splatňovacieho obdobia. Ak dohoda 
o používaní zbernej nádoby za komunálne odpady bude podpísaná v priebehu spoplatňovacieho 
obdobia, nájomca je povinný predložiť ju v rámci ohlasovacej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď táto 
skutočnosť nastala. 
7. Nájomca podľa § 27 ods. 6 tohto VZN je povinný po zrušení nájomnej zmluvy, ktorá obsahovala 
údaje o platbách za komunálny odpad, písomne oznámiť správcovi poplatku zánik poplatkovej 
činnosti, resp. vznik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak právnická osoba alebo podnikateľ je 
naďalej oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta. 
8. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením aj 
potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia. 
9. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, jeho správca 
vychádza z posledných jemu známych údajov. 

§ 28 – Vyrubenie poplatku 
1.Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím. Ak poplatník preukáže, že využíva 
množstevný zber, správca poplatku poplatok rozhodnutím nevyrubí. 
2. Poplatníkovi – fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona poplatok sa vyrubí platobným 
výmerom podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci podľa stavu 
k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia. V priebehu spoplatňovacieho obdobia správca poplatku 
vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých 
má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt na území obce. 
3.Poplatníci, ktorí chcú využívať množstvový zber sú povinní v priebehu spoplatňovacieho obdobia ku 
dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku v zmysle § 81 ods. 1 zákona, že 
využívajú množstevný zber. 
4. Poplatník preukazuje správcovi poplatku využívanie množstevného zberu a platenie poplatku 
v zmysle § 81 zákona uzavretím dohody o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu. 
5. Zmenu a ukončenie využívania množstevného zberu je poplatník povinný realizovať ku dňu zmeny 
a ukončeniu vývozu zberných nádob, prostredníctvom zmeny alebo ukončenia dohody o využívaní 
a vyúčtovaní množstevného zberu. 
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