Všeobecne záväzné nariadenie obce Čebovce č. 53/2012

o miestnej dani z nehnuteľností
Obec Čebovce, Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4
a súvisiacich ustanovení a § 98 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
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Čebovce
Časť I.
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4
a nasl. 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.
§2
Základné ustanovenie
1. Obec Čebovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza
s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..

§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň
z bytov“).
Časť II.
Daň z pozemkov
§4
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Čebovce hodnotu pozemku, ktorou sa

pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) 0,2572 EUR / m2 – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) 0,0644 EUR / m2 – trvalé trávne porasty
c) 0,06 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
d) 18,58 EUR / m2 – stavebné pozemky
e) 1,85 EUR / m2 - záhrady
f) 1,85 EUR / m2 - zastavané plochy a nádvoria
g) 1,85 EUR / m2 - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
§5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Čebovce, okrem sadzby
určenej podľa ods. 2/ a 3/ tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov
nasledovne:
a/ orná pôda,chmeľnice, vinice, ovocné sady,trvalé trávnaté porasty
0,50%
b/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,25%
c/ stavebné pozemky 0,25%.
d /záhrady 0,25%
e/ zastavané plochy a nádvoria ,ostatné plochy okrem stavebných
pozemkov 0,25
2. Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na
výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
1,25%
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25%.
Časť III.
Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,05 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,05 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
neslúžiace na podnikanie

c) 0,33 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
d) 0,05 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov
e) 0,5 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,5 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou
g) 0,5 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
h) 0,05 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až d).
2.

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb
príplatok za podlažie 0,05 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia
Časť IV.
Daň z bytov

§7
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,10 EUR – byty v bytových domoch
b) 0,10 EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 2,00 EUR – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely
alebo inú zárobkovú činnosť
d) 0,10 EUR – nebytové priestory slúžiace ako garáž.
Článok V.
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové

lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných
rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných
pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
2. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov na základe
predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia vo výške:
a) 10 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania
v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
3. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a
zdravotníckym zariadeniam
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci
4. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby múzeí, knižnice, divadlá, kiná,
výstavné siene, osvetové zariadenia
b) 10 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve
občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako
aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie
§9
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Obec Čebovce ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne
najviac do 3 EUR nebude vyrubovať.
§ 10
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čebovce č.
51/2012
§ 11
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom 01.01.2013.
starosta obce

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. (účinný od 01.12.2012)
§4
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome 1) (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
§5
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, 2) správca pozemku vo vlastníctve obce 3) alebo
správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku4) zapísaný v katastri nehnuteľností
(ďalej len „kataster").
(2) 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,5)
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, 6)
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
(4) 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.
§6
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 7)
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,7)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 8) rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane
zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou
verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné
dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb
podľa § 10 ods. 3.
(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie
pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného
pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy vrátane príjmov z
prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.
(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými
priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného
pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom
povolení.
(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a
stavebnú úpravu.
(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d) sa považujú
vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných
živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
(7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, 9) ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa
považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c).
§7
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1.
(2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemkov za 1 m 2 uvedenej v prílohe č. 2, ak
v odseku 6 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e).

(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m 2 podľa
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.10)
(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto nulovej
hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 sa použije hodnota pozemku za 1 m 2 uvedená vo
všeobecne záväznom nariadení,11) ktorá nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pozemku podľa
prílohy č. 1 určenej za okres, do ktorého príslušné katastrálne územie patrí. Takto ustanovená
hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým
posudkom.
(5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty
pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 10) sa
použije hodnota pozemku za 1 m 2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11) Takto
ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
(6) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť, že namiesto hodnoty
pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku
uvedená vo všeobecne záväznom nariadení. 11)
§8
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %.
(2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne
záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo
v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa
miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom
území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1.
Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej
ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne záväznom
nariadení.11) Ročná sadzba dane za pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového
zariadenia nesmie presiahnuť 100-násobok ročnej sadzby dane podľa odseku 1.
(3) Na účely tohto zákona sa za pozemok funkčne spojený so stavbou jadrového zariadenia
považuje pozemok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku jadrového zariadenia a jeho
fyzickú ochranu podľa osobitného predpisu. 11aaa)
(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) na jednotlivé skupiny pozemkov
podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného
nerastu11aa) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej
energie,11ab) ustanoviť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto ustanovená ročná sadzba dane
z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej sadzby dane z pozemkov ustanovenej
správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa odseku 2.
(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odsekov 2 a 4 presiahne 5-násobok
najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane vo všeobecne
záväznom nariadení,11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.
§ 8a
Výpočet dane z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z
pozemkov podľa § 8.
Daň zo stavieb
§9
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve
štátu,2) alebo správca stavby vo vlastníctve obce, 3) alebo správca stavby vo vlastníctve
vyššieho územného celku4) (ďalej len „vlastník stavby“).
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, 6) 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.
§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie11a) a drobné stavby,11b) 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) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží
alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť
nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
§ 11

Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m 2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§ 12
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy.
(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným
nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom
katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych
podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť
rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná
sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10-násobok
najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom
nariadení11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1, ak § 104f ods. 3 neustanovuje inak.
(3) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením 11)
podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v
sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a
príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej
ploche stavby.
§ 12a
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo
stavieb podľa § 12.
(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §
11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a
príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb
v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2
a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane.
Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu
dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží
a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3.

Daň z bytov
§ 13
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu
alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, 2) správca bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve obce,3) alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho
územného celku4) (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.
§ 14
Predmet dane
(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.
§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m 2.
§ 16
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.
(2) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca
dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej
časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie
presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo
všeobecne záväznom nariadení,11) ak § 104f ods. 4 neustanovuje inak.
(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v
obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť rôznu ročnú
sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v bytovom dome. Takto
ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome nesmie presiahnuť
10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome
ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení. 11)
§ 16a
Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov
podľa § 16.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a
pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v
Bratislave a Košiciach,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na
vykonávanie náboženských obradov,
d) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo
vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie
alebo na vedeckovýskumné účely,
e) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied
slúžiace na vedeckovýskumné účely,
f) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace
na stredné vzdelávanie11c) a na vyššie odborné vzdelávanie 11c) a slúžiace strediskám
praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych
krajov,
g) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich
ústavnú zdravotnú starostlivosť. 11d)
h) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
(2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v
obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z
pozemkov
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,12)
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 13)
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 14) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov
I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 15)
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov,16) stožiare rozvodu elektrickej energie, 17) stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a
pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných
pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 18)
g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky),
j) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem
rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s
kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a
zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 14) na genofondové plochy,
brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s
pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi 19) alebo občania starší ako 62
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
l) pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne
hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 11) podľa miestnych podmienok v
obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb
alebo od dane z bytov
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,12)
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou,20) stavby užívané na účely sociálnej pomoci 20a) a múzeá, galérie, knižnice,
divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov v hmotnej
núdzi,19) občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov
starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu,
f) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie
inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
(4) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení 11) podľa miestnych podmienok
vekovú hranicu občanov uvedenú v odsekoch 2 a 3 zvýšiť.
(5) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa uplatní zníženie dane
výhodnejšie pre daňovníka.
(6) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane
sa postupuje takto:

a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m 2, sa
vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m 2 vrátane výmery
podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b) podiel vypočítaný podľa písmena a), zaokrúhlený na stotiny nadol, sa odpočíta od čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej
plochy v m2.
(7) Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 %
daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom
nariadení.11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely
ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť
najmä ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.
§ 18
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 tento zákon neustanovuje inak. V prípade
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením21) 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.

§ 19-§ 21 boli zrušené predpisom 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12.
2012

vzor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čebovce č. 54/2012
o miestnej dani za psa
Obec Čebovce, Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich
ustanovení 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
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Čebovce
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Čebovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN
zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za psa.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č.
582/2004 Z.z. správcom dane.
§4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok
nasledovne:
a) 7,00 EUR za psa chovaného v rodinnom dome
b) 7,00 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome
c) 7,00 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem,
organizácií.

1.

§5
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u
daňovníkov – fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba

2.

3.
4.

1.
2.

Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane
oslobodený iba za jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so
špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od
vzniku nároku na oslobodenie od dane.
Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre
ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.
§6
Zníženie dane
Správca dane ustanovuje zníženie dane o 10 % za psa získaného z útulku
pre zvieratá daňovníkovi ako prvému vlastníkovi alebo držiteľovi.
Dôvod na zníženie dane za psa si môže daňovník uplatniť iba dokladom
preukazujúcim nadobudnutie psa, spravidla formou potvrdenia vydaného
regionálnym centrom Slobody zvierat o tom, že pes bol získaný z útulku
pre zvieratá.

§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čebovce č.
51/2012
§8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom 1.1.2013.
starosta obce

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. (účinný od 01.12.2012)
§ 22
Predmet dane
(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 občan s ťažkým zdravotným
postihnutím,
§ 23

Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 24
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 25
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane.
- 30. 11. 2012
§ 27 bol zrušený predpisom 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2012
§ 28
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne
sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od
dane alebo zníženia dane.

vzor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čebovce č. 55/2012
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Obec Čebovce, Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich

ustanovení 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
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Čebovce
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú
ustanovené v § 30 až 36 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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Čebovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN
zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za užívanie verejného
priestranstva.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§4
Vymedzenie predmetu dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce, a to:
a) všetky miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke po
hranicu pozemku vo vlastníctve obce
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená
plocha pre chodenie
obyvateľov na celom území obce,
c) ostatné verejné priestranstvá v majetku obce
3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:

a)
b)
c)
d)

1.

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky,
dočasné parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska, okrem
osobných motorových vozidiel.

§5
Sadzby dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) 5 EUR pre účely ambulantného predaja občerstvenia, resp.
ambulantnej pohostinskej činnosti s podávaním alkoholických nápojov
b) 5 EUR pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov,
ovocia, zeleniny a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej
činnosti bez podávania alkoholických nápojov, gaštanov, kvetov,
tekvicových jadierok, vianočných stromčekov
c) 5 EUR na poskytovanie ambulantných služieb (napr. brúsenie nožov,
nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi,
kľúčové služby, čistenie peria a pod.)
d) 5 EUR pre ambulantný predaj (napr. knihy, časopisy, žreby, noviny,
obrazy, umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovú jednotku,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónny
a propagačný predaj)
e) 5 EUR pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných
posedeniach pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa)
f) 5 EUR pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických
nápojov (zmrzlina a pod.)
g) 5 EUR pre ostatné účely (reklamné a propagačné akcie, prezentácie
firiem, komerčné akcie, a ostatné)
h) v prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií
sa neuplatní sadzba dane pre ambulantný predaj a stanovuje sa
u vybraných činností sadzba dane nasledovne:
1) 5 EUR pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny
2) 5 EUR pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky,
odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky,
výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar (darčekové predmety,

ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety) kozmetika, drogériový
tovar, športové potreby a hračky
3) 5 EUR pri predaji kvetov, slamienok, obrazov
4) 5 EUR pri predaji kníh a časopisov
5) 5 EUR pri poskytovaní služieb (čistenie zlata, výroba kľúčov
a pod.)
6) 5 EUR pri predaji teplých jedál samostatne alebo v spojení
s predajom nealkoholických nápojov
7) 5 EUR pri predaji občerstvenia spojeného s predajom
alkoholických nápojov
i) za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných
stavebných a iných zariadení:
1) 0,10 EUR pre palivá
2) 0,10 EUR pre stavbárske lešenie, stavebný materiál, ostatné
stavebné zariadenia
3) 0,10 EUR pre veľkoobjemové kontajnery
j) za užívanie verejného priestranstva – plochy rozkopávky sa považuje
šírka a dĺžka výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta
k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej zelene:
1) 0,20 EUR na miestnej komunikácii, po ktorej vedie trasa verejnej
hromadnej dopravy
2) 0,20 EUR na ostatných miestnych komunikáciách
3) 0,20 EUR na chodníkoch
4) 0,20 EUR na zeleni vrátane plochy skládky vykopanej zeminy
v zábere do 100 m2
5) 0,20 EUR na zeleni vrátane plochy skládky vykopanej zeminy
v zábere nad 100 m2
k) Za užívanie verejného priestranstva:
1) 0,20
EUR
na
umiestnenie
reklamných,
propagačných
a informačných stojanov
2) 0,20 EUR na umiestnenie kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií
a príslušenstva
3) 0,20 EUR na umiestnenie cirkusu (za oplotené verejné
priestranstvo)
4) 0,20 EUR na umiestnenie pojazdného predajného zariadenia
a zariadenia so živými zvieratami
§6
Náležitosti oznamovacej povinnosti

1.
2.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť
záberu užívania verejného priestranstva.

§7
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické
osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne
alebo verejno-prospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez
vyberania vstupného
c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a
príležitostných trhoch
d) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
e) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na
poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a
kolaudačné rozhodnutie
f) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných
zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových a
rodinných domov na území obce s písomným súhlasom obce.
§8
Zníženie dane
Správca dane môže znížiť sadzbu dane o 50 % za užívanie verejného
priestranstva za účelom uskutočnenia akcií a podujatí s predpokladom
priaznivého dopadu na zvýšenie návštevnosti obce. O zníženie dane požiada
daňovník najneskôr 7 dní pred dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čebovce č. 51

§ 10
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom ..............
starosta obce

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. (účinný od 01.12.2012)
§ 30
Predmet dane
(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.22a)
(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.22b)
§ 31
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 32

Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 33
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m 2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 34a
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.
(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.
§ 35
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
§ 36
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä miesta, ktoré sú verejnými
priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane
podľa určených kritérií, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto
dane alebo zníženia dane.

vzor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čebovce č. 56/2012
o miestnej dani za ubytovanie
Obec Čebovce, Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 43 a súvisiacich
ustanovení 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

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Čebovce
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43
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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Čebovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN
zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za ubytovanie.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestnej dani za ubytovanie podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 43
zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

1.

2.

3.

§4
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré
poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi
dane písomne oznámenie o začatí a skončení prevádzkovania tohto
zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 7 dní odo dňa,
keď tieto skutočnosti nastali.
Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je
povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide
o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,
b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu,
adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu
zariadenia.
Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný
v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,

b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie
písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu,
adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu
zariadenia.
§5
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,50 EUR na osobu a prenocovanie.

1.

2.

§6
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
pre účely dane
Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie
na území obce evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej
forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať
mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého
pobytu, vrátene údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň
odchodu).
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu
predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa ods. 1/ tohto paragrafu.

§7
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje
v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom
vyznačí nasledovné údaje:
a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia
b) počet prenocovaní
c) počet osôb, ktoré prenocovali
d) dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté
e) výšku dane.

1.

§8
Spôsob a lehota odvodu dane
Platiteľ dane je povinný do 7 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi
dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb

2.
3.
4.

za predchádzajúci mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na území obce
samostatne.
Náležitosti oznámenia podľa ods. 1/ stanoví správca dane.
Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 7 dní
od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac.
Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo
hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo
hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu na základe
identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu
dane.
§9
Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodení :
a) žiaci ubytovaní v internátnych školách
b) študenti stredných škôl ubytovaní v študentských domovoch a internátoch
c) študenti vysokých škôl ubytovaní v študentských domovoch a internátoch.
§ 10
Zníženie dane
Správca dane poskytne na základe predložených dokladov preukazujúcich
dôvod zníženia, zníženie o 50% dane za ubytovanie študentov vysokých škôl
ubytovaných v zmluvných ubytovacích zariadeniach vysokých škôl v zmysle §
98 ods. 3 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čebovce. č.
51/2012
§ 12
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom ..............

starosta obce

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. (účinný od 01.12.2012)
§ 37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis 23) (ďalej len
„zariadenie“).
§ 38
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 39
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 40
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie.
§ 41

Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§ 42
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
§ 43
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä náležitosti a lehotu oznamovacej
povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na
účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby
jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

vzor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čebovce č. 57/2012
o miestnej dani za predajné automaty

Obec Čebovce, Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 51 a súvisiacich
ustanovení 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
sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Čebovce
§1
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v §
44 až 51 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.
§2
Základné ustanovenia
Obec Čebovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN
zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za predajné automaty.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestnej dani za predajné automaty podľa splnomocňovacieho ustanovenia §
51 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 40,00 EUR za jeden predajný automat
a kalendárny rok.

1.

2.

§5
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo
resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného
automatu a výrobné číslo.
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam
evidencie predajných automatov.

§6
Zníženie dane
Správca dane ustanovuje zníženie dane o 30 % za predajné automaty, ktoré

a) sú umiestnené v priestoroch základných škôl a vydávajú tovar
s prevahou mliečnych výrobkov, t.j. v rozsahu väčšom ako 50%
ponúkaných tovarov
§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čebovce č.
51/2012
§8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom ..............
starosta obce

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. (účinný od 01.12.2012)
§ 44
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
§ 45
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 46
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 47
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
- 30. 11. 2012
§ 49 bol zrušený predpisom 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2012
§ 50
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
§ 51
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne
sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely
dane, spôsob identifikácie predajných automatov, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo
zníženia dane.

vzor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čebovce č. 58/2012
o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Obec Čebovce, Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 59 a súvisiacich
ustanovení 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
sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Čebovce
§1
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú
ustanovené v § 52 až 59 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.
§2
Základné ustanovenia
Obec Čebovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN
zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za nevýherné hracie prístroje.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestnej dani za nevýherné hracie prístroje podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 200,00 EUR za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok.

1.

2.
3.

§5
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú)
evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť
inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom
mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa,

sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.
§6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čebovce č.
51/2012
§7
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom ..............
starosta obce

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. (účinný od 01.12.2012)
§ 52
Predmet dane
(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 hry.
§ 53
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 54
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 55
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 56
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
- 30. 11. 2012
§ 57 bol zrušený predpisom 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2012
§ 58
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne
sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely
dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov, prípadné oslobodenia od dane
alebo zníženia dane.

vzor
Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva
(VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady)

Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Čebovce č. …...........
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Čebovce č. …............ o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ukladá
Napr.
prednostovi obecného úradu
-

vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia obce
Čebovce č. ......... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na úradnej tabuli obce
(Termín: ihneď)

-

zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Čebovce č. .........
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
spôsobom v obci obvyklým
(Termín: ihneď)

vzor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čebovce č. 60/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obec Čebovce, Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm.
c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich
ustanovení 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
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Čebovce
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Čebovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2013 miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny
rok.
§4
Sadzby poplatku

1.
2.
3.
4.

1.

2.

0,041 EUR za fyzickú osobu a kalendárny deň, t.j. 15,00 EUR za fyzickú
osobu a kalendárny rok
U právnických osôb a podnikateľov podľa priemerného počtu pracovníkov
paušálne 5,00 EUR na osobu na jeden kalendárny rok.
Základná škola s MŠ Čebovce na 10 mesiacov po 5,00 EUR na osoby na
kalendárny rok
U prevádzkovateľov reštaurácií a pohostinstiev sa určuje výška poplatku
podľa počtu miest na sedenie, to je 2,00 EUR na počet miest na sedenie
za kalendárny rok.
§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok
rozhodnutím - platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie pre
vlastníka obytného domu, bytu v počte prihlásených osôb na trvalý alebo
prechodný pobyt. Vyrubený poplatok je splatný do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú
splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok.
§6
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku

1.

1.

2.

Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží
platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
§7
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe
písomnej žiadosti, ak mu 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:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zánik
podnikateľskej činnosti a pod.)

1.

2.

3.

4.

§8
Zníženie poplatku
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby
za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce Čebovce
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Čebovce,
a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie
zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom
o ubytovaní
V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom, českom a
maďarskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa
nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku
do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za
toto obdobie zaniká.

§9
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce Čebovce
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Čebovce,
a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
d) potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom, českom a
maďarskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa
nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
4. Doklady podľa ods. 2/ poplatník doručí do 30 kalendárnych dní od
doručenia platobného výmeru.
5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie
poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti
a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§ 10
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čebovce č.
51/2012
§ 12
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čebovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na
svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda
účinnosť dňom ..............
starosta obce

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. (účinný od 01.12.2012)
§ 77
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov 26a) a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 27) alebo prechodný pobyt28) alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 29) alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 30) vinicu,31) ovocný sad,32) trvalý trávny
porast33) na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku34) a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 35) (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 pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 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 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 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.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, 11) poplatok od poplatníka v
ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom,36) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca,37) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z
nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za
iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 78

Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je
a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm 3 komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659
eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je
zavedený množstvový zber.
(2) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce
na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na
jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich
na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených
jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie
týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) sadzbu poplatku, platí sa
poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.
§ 79
Určenie poplatku
(1) Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2) Ak v obci nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie,
ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo
písm. c).
(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu,
inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo
ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v
nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je
poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba;
do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje

reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka
nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný
počet podľa prvého bodu.
(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa
odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).
(5) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa
§ 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca zdaňovacieho obdobia.

§ 80
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77
ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) 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 nastali.
§ 81
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník
preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(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.

(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§ 81a
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok
(1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa §
80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1,
správca dane určí poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný
predpis.37a)
§ 82
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení. 11)
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, 11)
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 83
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením 11) sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri
množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení
poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo pri znížení alebo odpustení
poplatku podľa § 82 ods. 2.

