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Všeobecne záväzne nariadenie č.69/2014 

obce Jarovnice 
o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na kalendárny rok 2015 

 

 Obec Jarovnice na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre 

územie obce Jarovnice toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie  

o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na kalendárny rok 2015 

 

na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) 

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

 

 

 

Prvá časť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Druhy miestnych daní 
 

Obec Jarovnice zavádza   

1) miestne dane 

a) daň z nehnuteľnosti, 

b) daň za psa, 

c) daň za predajné automaty, 

d) daň za nevýherné hracie prístroje, 

e) daň za užívanie verejného priestranstva, 

2) miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady 

 

 

Druhá časť 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 

 

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenia 

 

 Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené  

v zákone 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady v znení zmien a doplnkov a upravujú daňovníka z dane z nehnuteľností, 
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predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby 

dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením 

zvýšiť alebo znížiť, výpočet dane z nehnuteľností, oslobodenie vybraných druhov 

nehnuteľností a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 

povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane, platenie dane. 
 

Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  (ďalej len „daň z bytov“). 

 

 

 

DAŇ Z POZEMKOV 
 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 3 a ročnej sadzby dane 

z pozemkov podľa čl. 4. 

 

Článok 3 

Základ dane 

 
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmeru pozemku v m² a hodnoty za 1 m² pozemku uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov takto: 

 k. ú. Jarovnice   orná pôda                                  -        0,2041 €/ m² 

                                      trvalé trávnaté porasty              -         0,0395 €/ m² 

 k. ú. Močidľany orná pôda                                  -        0,2562 €/ m² 

                                      trvalé trávnaté porasty              -         0,1135 €/ m² 

 

2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota 

pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty 

pozemku zistenej za 1 m². Hodnota pozemku sa stanovuje pre k.ú Jarovnice na 

0,054 €/ m² a k.ú. Močidľany 0,075 €/ m². Takto určená hodnota sa použije len 

vtedy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

 

3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastávané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemku v m² a hodnoty za 1 m² pozemku uvedenej prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorá sa určuje takto:   

 

a)     1,85 €/ m²       -           záhrady, 

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

c)     1,85 €/ m²       -           ostatné plochy, 

d)   18,58 €/ m²       -           stavebné pozemky. 
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Článok 4 

Sadzba dane 

 
1) Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov sa určuje takto: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty  vo výške 0,25 %, 

b) záhrady vo výške  0,25 %, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,25 %, 

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

 hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,25 %, 

e) stavebné pozemky vo výške 0,25 %.    

 

 

2) Ročná sadzba dane za pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiská 

nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny  

      zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok sa v súlade s ustano- 

      vením § 8 ods.4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku určuje takto: 

           a)   orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,50 % 

           b)   zastavané plochy a nádvoria, ostatné  plochy   0,50 % 

                                                                                                                              

 

DAŇ ZO STAVIEB 

 
Článok 5 

Sadzba dane 

 
Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 

1) Správca dane určuje pre stavby na území obce ročnú sadzbu za každý i začatý m² 

zastavanej plochy  takto: 

a) 0,046 €  - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b) 0,046 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,139 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,185 € - samostatne stojace garáže  

e) 0,185 € - stavby hromadných garáží  

f) 0,185 € - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) 0,232 €- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu, 

h) 0,464 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) 0,139 € - ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).  

 

2) Pri viacpodlažných stavbách sa v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona 

o miestnych daniach a miestnom poplatku určuje príplatok za podlažie vo výške 0,03 

€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
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DAŇ Z BYTOV 

Článok 6 

Sadzba dane 
 

a) Ročná sadzba dane z bytov n a území obce Jarovnice je 0,033  € za každý aj začatý 

m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, ktorá sa 

zvyšuje na  výšku 0,046 €/ m2. 

 

 

 

 

 

Článok 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

1) Od dane z pozemkov, stavieb a bytov sú okrem prípadov uvedených v § 17 ods. 2 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oslobodené 

a) močiare, plochy slatín a slancov, háje, hyg. ochrana vodných zdrojov I. a II. stupňa 

                  /par.17 ods.2,c/ 

 

 

2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov  

v súlade s ustanovením § 17 ods.3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 

takto: 

a) 50 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických 

osôb držiacich preukazy ZŤP a občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich 

trvalé bývanie / pri súčasnom prekrytí oboch znížení sa poskytuje iba jedna 

výhoda zníženia/ 

b) 50 % z daňovej povinnosti za garáže  vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým 

zdravotným postihnutím držiteľov preukazu ZŤP. 

 

3) Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať. 

 

 

 

Tretia časť  

 

DAŇ ZA PSA 
Článok 8 

 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou na území obce. 

 

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. 



  

 - 5 - 

 

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo 

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

 

4) Základom dane je počet psov. 

 

5) Sadzba dane za psa je: 

a) 4,00 € ročne za psa, ktorého drží fyzická osoba alebo právnická osoba 

v rodinnom, bytovom dome, záhradkárskych chatkách a pozemkoch na území obce. 

 

6) Takto určená sadzba dane sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

 

 

 

 

Štvrtá časť 

 

Daň za predajné automaty 
Článok 9 

 

1) 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. 

2) Od dane sú oslobodené: 

a) predajné automaty na mlieko umiestnené na verejných priestranstvách, 

b) predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej výživy 

umiestnené v priestoroch škôl a školských zariadení. 

 

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje predajné 

automaty na území obce. 

 

4) Základom dane je počet predajných automatov. 

 

5) Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 

a) 20,00 € za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 

druhov tovaru, 

b) 20,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov 

tovaru, 

c) 20,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol najviac 

10 druhov, 

d) 20,00 €  za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol viac 

ako 10 druhov. 

 
6)  Daňová  povinnosť  vzniká  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,   

v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
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Piata časť 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
Článok 10 

 

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“) na území obce. 

 

2)  Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry /počítače v internetcafe/, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 

hry.  

 

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

prevádzkuje. 

 

4)   Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

5)   Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 

a)   50,00 €   -  počítačové hry, 

b)   30,00 €   -  biliard, 

c)   30,00 €   -  šípky, 

d)   30,00 €   -  stolný futbal, 

e)   30,00 €   -  stolný hokej, 

f)   30,00 €   -  internet PC.   

 

5) Dňová 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 prevádzkovanie.  

 

6) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením 

týchto údajov: 

a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo. IČO, 

b) sídlo prevádzky, kde je predajný automat umiestnený, 

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 

d) druh nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.  

 

 

Šiesta časť 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ,  

K DANI ZA PSA, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA 

NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
Článok 11 

 

1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za       
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nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej 

z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný 

podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa 

vzniku tejto daňovej povinnosti. 

 

3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, je  povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

  

3) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné 

automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 a stane sa vlastníkom, 

správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene 

druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru 

alebo zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je povinný 

podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane v lehote do 31. 

januára toho zdaňovacieho obdobia. 

 

5) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné 

automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani za psa, 

k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej 

vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové 

 priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť 

najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom 

priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu 

k týmto daniam. 

 

6) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň  za nevýherné hracie 

 prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie 

 obdobie jedným rozhodnutím. 

 

7) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2,3 a 5, správca dane vyrubí 

rozhodnutím pomernú časť dane. 

 

8)  Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 5 , správca dane daňovému subjektu 

vráti pomernú časť dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie 

prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za 

nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto 

daniam alebo niektorej z nich v lehote 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej 

povinnosti. 
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Siedma časť 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
Článok 13 

 

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

vlastníctve obce Jarovnice, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

 

a/  hlavné   (štátne)  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, 

c/ námestie pred budovou obecného úradu,  

d/ ostatné verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

  

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 

podľa osobitného zákona. 

 

2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

 

3) 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,  

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 v m2 . 

 

6) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je  0,50 eura za  každý aj  začatý 

m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.   

 

7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného 

priestranstva a zaniká skončením osobitného užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný osobne alebo písomne  oznámiť svoj zámer osobitného užívania 

verejného priestranstva Obecnému úradu v Jarovniciach, najneskôr v deň vzniku daňovej 

povinnosti.  

 

8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
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Splatnosť sa stanovuje nasledovne: 

a/  jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/  pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku 

     poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Jarovniciach, 

c/  pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  a to týždennými  alebo  

    mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec 

    správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Jarovniciach pri  ohlásení vzniku   

    daňovej   povinnosti daňovníkom. 

 

9) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  

mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane.  

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu 

v Jarovniciach 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. 

 

 

Osma  časť 

 

MIESTNY  POPLATOK 
               Článok 14 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného  

kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými 

stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania 

(prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským 

a reštauračným odpadom. Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu KO pre: - papier, plasty, kovy a sklo 

 

2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 

 

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt (ak o to požiada)  

alebo osoba ktorá je  na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  

ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 

území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"), 

 

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

na území  obce na iný účel ako na podnikanie, 

 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 
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3) Poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) obec zisťuje z údajov v centrálnej evidencii 

obyvateľov vedenej v ohlasovni obecného úradu (trvalý a prechodný pobyt). 

 

 4) 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) 

tohto ustanovenia 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, ak má zriadenú prevádzkareň platí 

z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu aj z dôvodu podnikania.  Komunálny odpad 

platí každá osoba, ktorá je prihlásená na trvalom pobyte. Ak je fyzická osoba prihlásená na 

prechodnom pobyte, platí len ak o to požiada.    

  

 5) 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. 

 

 6) 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. 

 

7) 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, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo 

správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí, 

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo 

poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

 

8) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v 

odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 
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Sadzba poplatku 
Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. 

na kalendárny deň  je  0,0137 €  t.j.                     5,00 € / 1 rok / 1 fyzická osoba 

 

Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. 

na kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov je     

0,0274 € t.j. 10,00 € / 1 rok /1 ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov 

(podnikateľ alebo právnická osoba) 

 

 9) 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  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 

  

 10) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta 

podľa odseku 9, 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 0,5 a 

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 9 písm. b). 

 

 11) Rozhodujúcim obdobím pre odsek 9 a 10 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 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. 

 

Oznamovacia povinnosť 
 12) 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 

zákona č. 582/2004 Z. z. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je 

poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z., názov 
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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 zákona 582/2004 Z. z. , 

predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 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. 

 13) Poplatník, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa ods. 12, správca dane 

písomne vyzve poplatníka na jej splnenie v primeranej lehote, minimálne osem dní. Ak 

poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy správca dane určí poplatok 

podľa pomôcok. Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom 

dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

 14) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - 

platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej 

domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume 

tomuto zástupcovi podľa ods. 6. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec 

poplatok nevyrubí rozhodnutím. 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. Obec môže určiť 

platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou 

v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol 

rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej 

splátky. 

 

 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku  

 15) Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ 

v písomnej forme od správcu poplatku: 

a) bezhotovostným prevodom na č. účtu 2429572/0200  

b) inkasom SIPO na Slovenskej pošte  

c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu Jarovnice   

 

 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

              16) Obec, na základe písomnej žiadosti poplatníka, poplatok zníži alebo odpustí za 

obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo 

odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila vo všeobecne záväzným 

nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacím období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 

území obce Jarovnice. 

               

17) Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých 

jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Jarovnice, a to : 

 

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní 

b) potvrdenie o štúdiu v zahraničí 
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c) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR, potvrdenie zamestnávateľa 

o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní 

d) doklad o úhrade komunálneho odpadu mimo obce 

e) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb 

f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 

V prípade, že doklad podľa ods. 18) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné 

nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

 

18) Obec, na základe písomnej žiadosti,  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.  Doklady 

preukazujúce danú skutočnosť:  

  - potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce 

  - kópia úmrtného listu 

 

           19) Obec môže  na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo 

odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

  

 20) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane 

preplatok vráti na základe písomnej žiadosti poplatníka až po vyrovnaní všetkých jeho  

daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatkov po lehote splatnosti. 

 

            21) Daňovník označí platbu poplatku spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím 

o vyrubení poplatku. Ak tak neurobí, obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového 

nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti. 

 

  22) 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, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

 
            23) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. 

 

 24) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. 

 

 25) Obec je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej 

osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že  

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné, 

b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené 

pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 
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     Deviata časť 

Spoločné a záverečné  ustanovenia k poplatku 

     Článok 15 

 

1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Jarovnice 

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Jarovnice.  

 

     

Desiata  časť 

Záverečné  ustanovenia 
Článok 16 

 

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

odkazuje sa na zákon o miestnych daniach 582/2004  Z.z. a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  

správe  daní  a  poplatkov  v  znení neskorších predpisov. 

 

2) Dňom  účinnosti tohto  Všeobecne  záväzného nariadenia o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje  Všeobecne  

záväzné nariadenie obce Jarovnice č. 65/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  zo dňa  16.12.2013 na kalendárny rok 2014.. 

 

3) Návrh tohoto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli 

a na internetovém stránke obce Jarovnice (www.jarovnice.sk) v lehote podľa § 6 odst.3 

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

4) Obecné zastupiteľstvo Obce Jarovnice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady      

uznieslo dňa  16.12.2014   uznesením č. 9/2014. 

 

5)Prijaté všeobecne záväzne nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce 

Jarovnice dňa 17.12.2014. 

 

  6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015. 

 

 

 

 

 Florián Giňa 

  starosta obce 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Jarovniciach dňa 16.12.2014 uznesením č. 9 /2014. 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Jarovnice dňa……….. 28.11.2014 

Návrh VZN zverejneý na intrenetovej stránke obce Jarovnice dňa …28.11.2014 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Jarovnice dňa ……17.12.2014 

VZN zverejnený na internetovej stránke obce Jarovnice dňa …17.12.2014 

VZN nadobúda účinnosť  …..1.1.2015 

 

http://www.jarovnice.sk/
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