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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 

obce Váhovce 

zo dňa ..... 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 
Obecné  zastupiteľstvo vo Váhovciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v 

súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“)  

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Článok I 
§ 1 

 Úvodné ustanovenia 
 

 /1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje povinnosti 

fyzických a právnických  osôb pri vzniku a zániku daňovej povinnosti, druhy miestnych 

daní, ktoré obec Váhovce (ďalej len „obec“) bude vyberať, sadzby daní, potrebné 

náležitosti a sankcie za porušenie tohto nariadenia.  

 

/2/  Obec vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych 

daní: 

a) daň z nehnuteľností,  

b.) daň za psa,  

c.) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d.) daň za nevýherné hracie prístroje, 

e.) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady „ďalej 

len poplatok“. 
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Článok II 

§ 2 

Daň z nehnuteľností 

 

1./ Daň z nehnuteľností v zmysle tohto VZN zahŕňa:  

1. daň z pozemkov,  

2. daň zo stavieb,  

3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.  

2./ Daň z nehnuteľností nižšia ako 3,00 € sa nevyrubuje. 

 

§ 3 

Daň z pozemkov 

 

2./ Daňovníkom dane z pozemkov je: 

a)  vlastník pozemku, 

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve 

obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného 

celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster"). 

3./ Daňovníkom dane z pozemkov je: 

a)  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na 

obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného 

právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav, 

b) nájomca, ak 

1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca 

je zapísaný v katastri, 

2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,  

3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a). 

4./ Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 2 a 3, je daňovníkom osoba, ktorá 

pozemok skutočne užíva. 

5./ Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z 

pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 

všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a 

ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v 

bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja 

manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 

 

 

 

§ 4 

Predmet dane z pozemkov 

 

 Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto 

členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,  
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b) záhrady, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 

ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 

e) stavebné pozemky. 

 

 

§ 5 

Základ dane z pozemkov 

 

1./  Základom dane z pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 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., ktorá bola pre 

obec Váhovce stanovená na sumu 1,0648 €/ m2.  

2./ Základom dane z pozemkov trvalé trávne porasty je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 . Hodnota tohto druhu 

pozemku uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., bola pre obec Váhovce 

stanovená na sumu 0,0959 €/m2. Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak 

daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

3./  Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je namiesto 

hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku hodnota pozemku stanovená na sumu 0,07 €/m2. Takto určená 

hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 

znaleckým posudkom.  

4./ Základom dane z pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné 

pozemky, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2 zákona 

č. 582/2004 Z. z., pričom pre obec Váhovce boli stanovené tieto hodnoty: 

 

a.) záhrady 1,85 €/m2  

b.) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 €/m2  

c.) stavebné pozemky 18,58 €/m2 

 

 

§ 6 

Sadzba dane z pozemkov 

 

Ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje v celej obci takto: 

a.) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty 0,30 % 

základu dane, 

b.) záhrady 0,25 % základu dane,  

c.) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,25 % základu dane,  
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d.) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 

ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,25 % zo základu dane,  

e.) stavebné pozemky 0,25 % zo základu dane. 

 

§ 7 

Daň zo stavieb 

 
1./ Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve 

štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve 

vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník stavby“). 

2./ Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je 

daňovníkom nájomca. 

3./ Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba 

alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. 

4./ Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb 

je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci 

spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní 

spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v 

bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja 

manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 

 

§ 8 

Predmet dane zo stavieb 

 

1./ Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v tomto členení: 

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 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 

podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo 

ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala 

užívať. 
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§ 9 

Základ dane zo stavieb 

 

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. 

Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera 

zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni 

najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby. 

 

§ 10 

Sadzba dane zo stavieb 

 

1./ Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2  zastavanej plochy v celej 

obci takto: 

 

a.) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu vo výške 0,05 €,  

b.) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu vo výške 0,05 €, 

c.) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a stavby na individuálnu 

rekreáciu vo výške 0,17 €,  

d.) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží vo výške 0,05 €, 

e.) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu vo výške 0,27 €,  

f.) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou vo 

výške 0,50 €, 

g.) ostatné stavby neuvedené v písmenách a.) až f.) vo výške 0,05 €.  

 

2./ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 10 ods. 1 písm. a.) až g.) tohto VZN sa 

pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o príplatok za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia o 0,033 € /m2. 

3./ Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a 

stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa 

na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou. 

4./ Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť 

nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po 

obvode stavby. 

5./ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa 

odseku 1 a príplatok za podlažie podľa odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí 



 
 

7 

ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k 

celkovej podlahovej ploche stavby. 

 

§ 11 

Daň z bytov 

 

1./ Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo 

správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo 

nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového 

priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník bytu“). 

2./ Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, 

daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho 

podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden 

z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt 

alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 

daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a 

nerozdielne. 

 

§ 12 

Predmet dane z bytov 

 

 1./ 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. 

2./ Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový 

priestor. 

 

§ 13 

Základ dane z bytov 

 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 
v m2. 
 

§ 14 

Sadzba dane z bytov 

 

Ročná sadzba dane z bytov je 0,05 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 

a nebytového priestoru. 
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 Článok III 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

§ 15 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1./  Od dane sú oslobodené pozemky podľa § 4 ods. písm. b.) a písm. c.) tohto VZN, 

ktorých vlastníkmi sú: 

a.) občania starší ako 62 rokov žijúci samostatne, 

b.) manželia, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 

2./ Od dane sú oslobodené stavby na bývanie podľa § 10 ods. 1 písm. a.) tohto VZN, 

ktorých vlastníkmi sú: 

a.) občania starší ako 62 rokov žijúci samostatne, 

b.) manželia, ak tieto stavby slúžia výhradne na ich trvalé bývanie. 

3./ Za občana staršieho ako 62 rokov sa považuje daňovník, ktorý ku vzniku daňovej 

povinnosti t.j.  1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia dovŕši 62 rokov. 

 

§ 16 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

1./ Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 

zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom 

alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo 

užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 

užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová 

povinnosť týmto dňom. 

2./ Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v 

priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. V 

prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť 

vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal 

vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia 

príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká 

posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej 

nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová 

povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa 

dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve 

alebo rozhodnutia o dedičstve. 
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Článok IV 

 

§ 17 

Daň za psa 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

§ 18 

Predmet dane za psa 
 
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 držiteľ preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 

 

 

§ 19 

Základ dane za psa a sadzba dane za psa 
 

1./ Základom dane je počet psov. 

2./ Sadzba dane je 3,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane 

platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

  
§ 20 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 17 ods. 1./ tohto VZN, a zaniká 

posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Miestne 

príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20160701.html#paragraf-22.odsek-1
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Článok V. 

 

§ 21 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 

užíva. 

 

§ 22 

Predmet dane 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. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, 

ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.  

3./ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 

zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 

skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným 

užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s 

odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

 

§ 23 

Základ a sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

 

1./ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

  
2./ Správca dane určuje za užívanie verejného priestranstva takto: 

a.) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vo výške 0,33 € 
za každý aj začatý m2, 
b.) umiestnenie predajného zariadenia vo výške 0,33 € za každý aj začatý m2, 
c.) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií vo výške 33,00 €/ 
za každý aj za začatý deň, 
d.) užívanie verejného priestranstva pred cukrárňou s. č. 446 vo výške 0,033 €/ 

rok. 
 

§ 24  

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Miestne 

príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. 
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§ 25 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

1./ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2./ Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže 

určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, 

ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 

splatnosti prvej splátky. 

3./ Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane 

do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane 

za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti 

dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

 § 26 

Určenie dane podľa pomôcok 
 

1./ Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku 

daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 

osem dní. 

2./ Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, 

obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. 

3./ Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia 

určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

4./ Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.  

  
 

Článok VI.  

 

NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

 § 27 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

 

§ 28 

Predmet dane 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 
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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 hry. 

 

 

§ 29 

Základ a sadzba dane za nevýherné hracie prístroje 

 

1./ Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

2./ Sadzba dane je  

a) 265,55 € za jeden nevýherný hrací prístroj / jeden kalendárny rok  

b) 132,78 € za každý ďalší nevýherný hrací prístroj / jeden kalendárny 

rok. 

 

§ 30 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný 

hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 

ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k 

zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u 

nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 

k zmene správcu dane. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa 

nevýherné hracie prístroje prevádzkujú. 

 

 

Článok VII. 

 

§ 31 

Poplatok 

 

1./ Poplatníkom je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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 nehnuteľností 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, 
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť achádzajúcu 

sa na území obce na účel podnikania. 

2./ Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a 

prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba 

podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je 

oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba 

podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je 

podľa odseku 1 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom 

podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste 

nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v 

príslušnej časti obce. 

 
  

§ 32 

Predmet poplatku 

 

1./ Poplatok sa platí za: 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov  

 e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 

 

2./  Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť: 

a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 

b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek 

komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 

 

§ 33 

Sadzba a určenie poplatku 

 

1./  Sadzba poplatku sa určuje na jeden kalendárny deň a osobu alebo jeden liter / dm3 

komunálnych alebo drobných stavebných odpadov, výška poplatku sa určuje na 

kalendárny rok alebo na vývoz jedného kusu nádoby nasledovne: 

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58753/1/ASPI%253A/582/2004%20Z.z.%252377.2.a
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58753/1/ASPI%253A/582/2004%20Z.z.%252377.2.a
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58753/1/ASPI%253A/582/2004%20Z.z.%252377.2.a
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58753/1/ASPI%253A/582/2004%20Z.z.%252377.2.c
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58753/1/ASPI%253A/582/2004%20Z.z.%252377.1
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je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  (ďalej len 

"nehnuteľnosť")  

 

sadzba poplatku  0,0438 € / 1 deň / 1 osoba  

        16,00    € /  1 rok / 1 osoba 

   

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie alebo 

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce na účel podnikania 

 

a) objem nádoby 1100 litrov/ sadzba poplatku 0,0126 € x objem 

nádoby x počet vývozov 

b) objem nádoby 1100 litrov za celý kalendárny rok ..... 721,50 € 

 

c) objem nádoby 110 litrov/ sadzba poplatku 0,0139 € x objem 

nádoby x počet vývozov 

 

d) objem nádoby 110 litrov za celý kalendárny rok ..... 79,73 € 

 

c) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad   0,015 €/ 1 kg. 

 

 

§ 34 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1./ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 30 

ods. 1, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

2./ Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 

do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

 

Článok VIII. 

 

§ 35 

Záverečné ustanovenia 

 
1./ Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením  Obecného 

zastupiteľstva obce Váhovce č. .....................dňa ................................ . 
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2. / Účinnosť nadobúda pätnástym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli t. j. 

.....................  

3./ Dňom účinnosti tohto nariadenia sa rušia Všeobecne záväzné nariadenia č. 

03/2008 o miestnych daniach z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2009 v znení úpravy VZN č. 

03/2008 zo dňa 06.01.2010 a VZN č. 01/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  

03/2008 o miestnych daniach z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2016. 

5./ Zmeny, doplnky a zrušenie možno urobiť len všeobecne záväzným nariadením. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Adrián K U B I C A 

   starosta obce  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyvesené na pripomienkovanie dňa: 18.01.2018 
zvesené na pripomienkovanie dňa:  
schválené uznesením OZ Váhovce  číslo  ..../2018  zo dňa ....  
vyhlásené dňa:  
 

 


