
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E OBCE  
DOLNÉ SRNIE 

 
 
 

návrh 
č. 4 / 2017 

 
O miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

Obec  Dolné Srnie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a splnomocňovacími ustanoveniami  zákona  
č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach  a miestnom   poplatku za   komunálne   odpady  
a  drobné   stavebné  odpady   v  znení  neskorších predpisov  
   

u s t a n o v u j e 
 

§  1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky 

ukladania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku 
            za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady  na území Obce Dolné Srnie. 
            

(2) Obec Dolné Srnie na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
a/ daň z nehnuteľností, 
b/ daň za psa, 
c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 
d/ daň za ubytovanie, 
e/ daň za predajné automaty, 
f/ daň za nevýherné hracie prístroje, 
 

(3) Obec Dolné Srnie na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné  stavebné  odpady. 

 
(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za 

užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň 
za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 
 

(5) Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku je kalendárny rok.  
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             I. č a s ť 
 

§ 2 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

     Daň z nehnuteľností 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“). 
 

DAŇ Z POZEMKOV 
§ 3 

Sadzba dane a hodnota pôdy 
 

      Správca dane na území celej obce Dolné Srnie  určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov  
pre pozemky druhu: 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   0,40  % zo základu dane,   
     0,4288 eur / m2 

b/ trvalé trávne porasty                                  0,30 % zo základu dane, 
     0,1248 eur /m2 

c/ záhrady                                                           0,82 % zo základu dane, 
     1,32 eur /m2 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy   
                                                                     0,30 % zo základu dane ( znalecký  posudok ) 

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske 
      využívané vodné plochy               0,30 % zo základu dane ( znalecký posudok ) 

f/ zastavané plochy a nádvoria           0,82 % zo základu dane, 
      1,32 eur /m2 

g/ stavebné pozemky                          0,56 % zo základu dane,  
      13,27 eur /m2 

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  0,82 % zo základu dane,   
             1,32 eur /m2 

 
 

 DAŇ ZO STAVIEB 
§ 4 

Sadzba dane 
 
 

(1) Správca  dane na území celej obce Dolné Srnie určuje ročnú sadzbu dane  
zo stavieb za každý začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

a/   0,12 eur za stavby na bývanie  a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej  
      stavby,    

b/ 0,12 eur za stavby pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
          hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  
          v produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu, 
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c/ 0,15 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov  
    na individuálnu rekreáciu,  

d/ 0,21 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných    garáží  
    a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,   
e/ 0,45 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  
    stavebníctvu, stavby využívané na  na skladovanie vlastnej produkcie vrátane  
    stavieb na vlastnú administratívu, 
f/ 0,40 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  
    a administratívu, súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  
    s výnimkou  PD 

  g/ 0,15 eur za ostatné stavby. 
 
     Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,04 eur  
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 
 

DAŇ Z BYTOV  
§ 5 

Sadzba dane 
 
 

(1) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Dolné Srnie, je za každý začatý 
m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome  0,12 €. 

    
(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Dolné Srnie  je  

za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v bytovom dome 0,12 €. 

       
§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 
    (1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje: 

       a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 
       b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 

 
(2) Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje: 
      a) stavby vo vlastníctve štátom uznanej cirkvi – kostol, zvonica 

 
                  b) 50 % z daňovej povinnosti na faru 
 
      (3)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške: 
            a) 30 % z daňovej povinnosti   na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov 
                   s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým  
                      zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 
  

(4)  Ak daňovník nepodá priznanie do 31.1. – stráca nárok na oslobodenie, alebo  
                   zníženie dane na príslušné zdaňovacie obdobie 
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§ 7  
Platenie dane 

 
(1) Obec vyrubí daň ROZHODNUTÍM. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná  

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.  
 

(2) Správca dane na príslušný rok určuje,  že vyrubená daň je splatná do 31. mája 
bežného zdaňovacieho obdobia, v prípade daňovej povinnosti  vo výške nad sumu 
50 eur sa splatná daň môže platiť v  dvoch  splátkach, a to do 31. mája bežného 
zdaňovacieho obdobia prvá polovica a do 30. septembra  druhá polovica.  
 

(3) ak je pozemok, stavba v podielovom spoluvlastníctve viac daňovníkov, 
daňovníkom je 
 každý spoluvlastník podľa výšky podielu. 
- je možnosť určiť si zástupcu, ktorý podáva za všetkých vlastníkov daňové 
priznanie (v daňovom priznaní zapísané zástupca dohodou a  zapísaní sú všetci 
vlastníci) 
- ak je pozemok, stavba v podielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú 
obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 
 

(4)  Pri dražbe alebo po právoplatnosti dedičského konania, dani za psa, predajné 
       automaty  a nevýherné hracie prístroje – podávanie priznania aj v priebehu roka 

 
(5) Daňovník môže vyrubenú daň uhradiť: 
      a/ na účet Obce Dolné Srnie – takáto platba musí byť označená: variabilným 
          symbolom, konštantným symbolom 
      b/ šekom Obce Dolné Srnie – šeková poukážka musí obsahovať: číslo účtu, 
          variabilný symbol, konštantný symbol  
 

 
II. časť 

 
§ 8 

DAŇ ZA PSA 
 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 
 alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké 
 účely a výskumné účely, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej 
 osoby a pes, ktorého vlastní občan alebo používa s ťažkým zdravotným 
 postihnutím.   

                                                      
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa.  

                  Ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní je daňovníkom držiteľ psa. 
 

(3) Základom dane je počet psov.  
 

(4) Sadzba  dane  je  4 eurá za  jedného psa a kalendárny rok.  
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(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho  
       po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca 

                  nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo 
                  držiteľom psa.  

  
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi  

                  dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  
 

(7) Obec vyrubí daň ROZHODNUTÍM. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.  
 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník  
to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, 
daňová povinnosť zaniká a správca dane vráti pomernú časť dane.  
 

(9)  Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: 
        -    písomnou prihláškou a čestným vyhlásením o veku psa. 
 

(10) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 
     -   písomnou odhláškou. 
 

(11) Od dane za psa je oslobodený  osamelý dôchodca a držiteľ preukazu ZŤP, ak 
        vlastní iba jedného psa. 
 
(12)  Spôsoby vyberania poplatku dane za psa: 

a/ na účet Obce Dolné Srnie - takáto platba musí byť označená: variabilným 
    symbolom, konštantným symbolom 
b/ šekom Obce Dolné Srnie - šeková poukážka musí obsahovať: číslo účtu, 
    variabilný symbol, konštantný symbol  

 
III. časť 

§ 9 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky  

                  vo vlastníctve Obce  Dolné Srnie,  ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 
a/ hlavné   a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej 
   dĺžke a  v  šírke od krajnice po krajnicu, 
b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov  
    na celom území  Obce Dolné Srnie.  
c/ parkoviská a parkovacie miesta pred bytovými domami 
d/ priestor pre zber bioodpadu a iného odpadu 
 

(2) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie  
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia 
   cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  
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c/ umiestnenie skládky,  
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 
 

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva. 
 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného 
 verejného priestranstva alebo parkovacieho miesta v m2. 
 

(6) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva  za umiestnenie skládky tuhých 
 palív na dobu dlhšiu ako 3 dni  je 0,17 eur za  každý aj  začatý m2  osobitne  
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň, sadzba 3,32 eur sa 
vyberá za umiestnenie skládky odpadu a 0,66 eur za predajné zariadenie, 
zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za každý aj začatý deň, za každý aj 
začatý m2,  0,33 eur za iné verejné priestranstvá pri použití výpočtu ako  
pri predchádzajúcej sadzbe. 
 

(7) Osobitná sadzba dane sa určuje pre nájomcov, nájomných bytov 24 b.j. ktorí sú 
 majiteľmi osobných vozidiel, takže za jedno parkovacie miesto sa určuje ročná 
sadzba 12,15 eur. 
 

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká 
 ukončením užívania verejného priestranstva.  
 

(8)  Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie Obci Dolné 
       Srnie o svojom zámere osobitného užívania verejného priestranstva - a to   
       pred  začatím  osobitného  užívania  verejného priestranstva, najneskôr v deň 

začatia osobitného užívania verejného priestranstva. 
  
(9) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo 

môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je 
povinný oznámiť Obci  Dolné Srnie skutočnosť, že osobitné užívanie verejného 
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 
 

(10) Obec vyrubí daň ROZHODNUTÍM. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 
 dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.    

 
(10) Spôsob vyberania dane za užívanie verejného priestranstva: 

a/ poštovou poukážkou - šeková poukážka musí obsahovať: číslo účtu, 
    variabilný symbol, konštantný symbol   
b/ bankovým prevodom na účet Obce Dolné Srnie - takáto platba musí byť 

    označená: variabilným symbolom, konštantným symbolom 
 

  (12)  Užívanie verejného priestranstva nie je miesto zberovej nádoby, zberových 
                     odpadových vriec a iných prostriedkov obsahujúcich odpad, v deň zberu až  
                     do dokončenia zberu. 
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IV. časť 
 

§ 10 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný právny predpis 
(ďalej len „zariadenie“). 
 

(2) Daňovník je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
 

(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“). 
 

(4) Základom dane je počet prenocovaní. 
 

(5) Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s § 40 zákona o miestnych daniach vo 
výške 1 eura na osobu a prenocovanie. 
 

(6) Prevádzkovateľ je povinný správcovi dane oznámiť vždy do 15.dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňová povinnosť vznikla, počet 
ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku vypočítanej dane za predmetný 
kalendárny mesiac. 
 

(7) Na účely dane je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej 
od daňovníkov v „Knihe ubytovaných“. Prevádzkovateľ vyberie daň za ubytovanie od 
daňovníka, o čom mu vystaví doklad s predpísanými náležitosťami. Prevádzkovateľ  
v „Knihe ubytovaných“ vedie evidenciu o počte ubytovaných a počte prenocovaní. 
 

(8) Prevádzkovateľ odvedie daň z ubytovania správcovi dane vždy do 15.dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štrťroku, v ktorom daňová 
povinnosť vznikla a bola daňovníkom prevádzkovateľovi uhradená.  
Spôsob vyberania dane za ubytovanie: 

a/ poštovou poukážkou - šeková poukážka musí obsahovať: číslo účtu, 
variabilný symbol, konštantný symbol   
b/ bankovým prevodom na účet Obce Dolné Srnie - takáto platba musí byť 
označená: variabilným symbolom, konštantným symbolom. 
 
                   V. časť 

 
   §11 

       DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú 
tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“). 

 
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje. 
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(3) Základom dane je počet predajných automatov. 
 

(4) Sadzba dane je 33,19 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov 
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.  
  

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným 
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru.  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie 
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  
 

(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,  
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré bola daň zaplatená. 
  

(8) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 
doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolnom Srní .  
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné 
oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho 
prevádzkovania. 

   
(9) Obec vyrubí daň ROZHODNUTÍM. Vyrubená daň je splatná do 15 dní  

                   odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA. 
    

(11) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 
a/  na účet Obce Dolné Srnie - takáto platba musí byť označená: variabilným 
     symbolom, konštantným symbolom 
 

(12) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 
        evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne: 

a/ výrobné číslo predajného automatu, 
b/ rozhodnutie o prevádzkovaní, 
c/ certifikát. 

 
VI.  časť 

 
§12 

DAŇ  ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 
 

(1) Správca dane určuje sadzbu za nevýherné hracie prístroje vo výške 300 eur  
za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
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(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací 
prístroj prevádzkuje. 
 

(3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.  
  

(4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným 
výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru.  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie 
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  
 

(5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,  
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, 
za ktoré bola daň zaplatená. 
  

(6) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 
doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolnom Srní .  
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.  
Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho 
prevádzkovania. 
   

(7) Obec vyrubí daň ROZHODNUTÍM. Vyrubená daň je splatná do 15 dní  
       odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA. 

    
(10) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/  na účet Obce Dolné Srnie - takáto platba musí byť označená: variabilným 
     symbolom, konštantným symbolom 
 

(11) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 
        evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 
b/ rozhodnutie o prevádzkovaní, 
c/ certifikát. 

 
 

VII. časť 
 

MIESTNÝ POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
§ 13 

Sadzba poplatku 
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(1) Komunálny odpad na území Obce sa ukladá do zberových nádob KUKA 110 l, pričom 
odvoz komunálneho odpadu od držiteľa odpadu z tejto zberovej nádoby zabezpečuje Obec 
prostredníctvom zmluvného partnera. Cena poplatku je za náklady, prepravu 
a zneškodňovanie objemu (110 litrov) komunálneho odpadu v zberovej nádobe, vrátane 
nákladov na prepravu a úpravu z neho vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zber 
a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu a komunálneho odpadu.  

 
(2) Sadzba poplatku je určená nasledovne:  

a) základná sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do separovaného zberu 
    odpadu, je určená vo výške 0,0493 € na osobu na deň; poplatok podľa 
    predchádzajúcej vety sa platí paušálne na obdobie jedného roka vo výške 18,- € 
    na osobu . 
b) sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorý sa nezapoja do separovaného zberu odpadu 
    je  určená sadzbou 0,0822 € za osobu a kalendárny deň. Poplatok podľa 

 
    predchádzajúcej  vety na obdobie jedného roka je vo výške 30,- € 
c) sadzba poplatku pre podnikateľov je určená vo výške 0,0959 € za osobu 
    a kalendárny deň; poplatok podľa predchádzajúcej vety sa platí paušálne na obdobie 
    jedného roka vo výške 30,- € na osobu. 
d) sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorý vlastnia v obci rodinný dom, chalupu, ale 
     trvalý pobyt majú mimo obce, bude určená sadzbou vo výške 7,-€ na kalendárny 
     rok to jest 50% zo základnej sadzby na osobu a kalendárny rok. 

 
(3) Sadzba poplatku podľa ods. 2 sa určuje na základe priemerných nákladov obce  
      na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
      stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných 
      nádob.  

 
 

§14 
Spoločné ustanovenia 

 
 

(1) Rozhodujúcim obdobím je: 
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať svoju 
    činnosť v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo 
b)  počet kalendárnych dní v období trvajúcom  odo dňa vzniku povinnosti platiť 
     poplatok  do  konca  týždňa  predchádzajúcemu týždňu,  v  ktorom poplatník splní  
     ohlasovaciu povinnosť, ak nie je možné postupovať podľa písmena a),  alebo počet 
     kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok  
     do konca určeného obdobia.  
c)  pri dražbe alebo po právoplatnosti dedičského konania, dani za psa a predajné  
     automaty a nevýherné hracie prístroje - podávanie priznania aj  
     v priebehu roka  

(2) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť 
poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, 
v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci: 
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a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného   pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba 
podľa §13 ods. 2 písm. b) a písm. c) tohto nariadenia, názov alebo obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 

b)  identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §13  
       ods. 7, 
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady 

potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie 
poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie poplatku. 

 
(3) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 

 povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada 
o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

 
(4) Ak obec z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala 

skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej 
povinnosti, upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, 
ktoré nastali. 

 
(5) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, 

 ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú 
časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného 
výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní  
od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je 
povinná vrátiť poplatok nižší ako 5 eur.  

 
(6) Ak poplatník zapojený do systému množstvového odberu uhradil obci vyšší 

 poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní  
od skončenia obcou určeného obdobia, za  ktoré bol poplatok uhradený.  

 
(7) Vznik  a zánik daňovej povinnosti: 

a) vznik – 1.januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po období, v ktorom sa 
daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom, 

b) zánik – 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie 
- na zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada 

 c)    výnimky vzniku daňovej povinnosti 
        - pri dražbe nehnuteľnosti 
        - pri dedení 
     

§15 
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku 

 
(1)  Obec vyrubí poplatok ROZHODNUTÍM.  

 
(2) Poplatok vyrubený Rozhodnutím je splatný do 31. mája bežného zdaňovacieho 
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 obdobia, nad sumu 50 eur je splatný v dvoch splátkach a to do 31. mája bežného 
roka prvá polovica a do 30. septembra druhá polovica. Vyrubený poplatok je 
možné platiť aj jednorázovo v termíne prvej splátky. V prípade vzniku poplatkovej 
povinnosti a vyrubenia poplatku v priebehu roka je poplatok splatný do 15 dní od 
doručenia Rozhodnutia. 

(3) Poplatok sa vyberá v eurách: 
a/ bezhotovostne šekom - šeková poukážka musí obsahovať: číslo účtu, 
    variabilný symbol, konštantný symbol 
b/ peňažným prevodom na účet obce - takáto platba musí byť označená: 
    variabilným symbolom, konštantným symbolom 

  
§16 

Osobitné ustanovenia (zníženie, odpustenie poplatku) 
 

(1) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 
dokladom (potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci), že sa v určenom období  
dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo územia obce. Za dlhodobé zdržiavanie 
mimo územia obce sa považuje doba minimálne 90 dní v kalendárnom roku. 

 
(2) Obec poplatok zníži o 30% na základe žiadosti s predloženým dokladom 

 preukazujúcim zdržiavanie sa mimo trvalého pobytu (pracovná zmluva,  
potvrdenie o pobyte na internáte, doklad o prechodnom pobyte, doklad 
o umiestnení občana v ústavnom zariadení). Za dlhodobé zdržiavanie mimo 
územia obce sa považuje doba minimálne 90 dní v kalendárnom roku. 

 
(3) Doklady na uplatnenie úľav je potrebné doložiť vždy do 31.01. bežného roka,  

alebo do uvedeného dátumu podať čestné vyhlásenie, že doklad bude predložený 
do 6 mesiacov.  V ostatných prípadoch do 30 dní odo dňa kedy nastala zmena. 

 
(4) Od poplatku za vývoz TKO a DSO sú oslobodení poplatníci v záhradkárskej 

 oblasti 
 
 

§ 17 
Záverečné  ustanovenia 

 
(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
ako aj na zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 

(2) Správca dane v zmysle §99e ods.9 zákona o miestnych daniach ustanovuje, že daň 
najviac v úhrne 5 € nebude vyrubovať. 
 

(3) Dňom  účinnosti tohto  Všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne 
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záväzné nariadenie obce Dolné Srnie č.....,  zo dňa ...... o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
na území Obce Dolné Srnie. 
 

(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018 
 

(4)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom  
       dňa .............na ....zasadnutí OZ  uznesením č....... 

 
 
 
 

Ing. Miroslav Skovajsa 
                                                                                                           starosta obce  
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