
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VLACHOVO

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNALNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 



 
            Obec  VLACHOVO
               VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
             drobné stavebné odpady

 

Obec Vlachovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona NR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v y d á v a   toto

  

Všeobecne záväzné nariadenie
 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady

  č. 03/2019

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Vlachovo

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

      1)   Toto  všeobecné  záväzné nariadenie  ustanovuje  druhy miestnych  daní,  ktoré  sa
vyberajú V období od 01.01.2019 v obci Vlachovo, jednotlivé sadzby daní a poplatku, vznik a
zánik povinnosti platenia  daní,  ďalej  ustanovuje ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku
daňove j povinnosti, splatnosť daní poplatkov a prípadné úľavy a oslobodenie od platenia daní
a poplatkov,   spôsob,  formu  a  miesto  pre  zaplatenie  daní  a  poplatkov,  ako  aj  ďalšie
nevyhnutné náležitosti  vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce Vlachovo. 

DRUHY DANÍ A POPLATKOV
§2
 

1) Obec Vlachovo vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Vlachovo
tieto miestne dane a poplatky:

a/  daň za psa,
b/  daň za užívanie verejného priestranstva,
c/  daň za ubytovanie,
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d/  poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných    
     stavebných odpadov

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA

§  3

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 
osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan 
s ťažkým zdravotným postihnutím.

2) daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom 
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

3) Základom dane je počet psov.

4) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

5) Sadzba dane je:
      a)  10 € za kalendárny rok a jedného psa. Takto určená sadzba dane platí za každého

ďalšieho psa u toho istého daňovníka chovaného v rodinnom dome, alebo pri rodinnom
dome, v budovách povahy bytových domov, v inej výstavbe, alebo pri inej stavbe.
 

6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník   nadobudol  psa,  podľa  § 22 ods.  1  zákona o miestnych daniach  a
zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom  daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa. 

7)   Daňovník je povinný bezodkladne písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi
      dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie  
      obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,   
      v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 
      zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa 
      zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 
      zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
     zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

8)  Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
       a) potvrdenie veterinárneho lekára o uhynutí psa alebo Poľovníckeho združenia o utratení
          psa
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      b) kúpno-predajná zmluva
      c) čestné prehlásenie o uhynutí, zatúlaní alebo darovaní psa

9)   Obec Vlachovo vyrubí daň za psa rozhodnutím.

10) Obec Vlachovo vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na
      známke je uvedené evidenčné číslo psa, nápis obec Vlachovo. Známkou držiteľ psa  
       preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie   
      alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od zistenia týchto skutočností    
       oznámiť obci Vlachovo. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 3,50 €.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 4

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.

2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce Vlachovo.

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 pod.
4) Daňovníkom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  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) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo

nachádza.
7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je :

a) € 0,664 za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva na
každý aj začatý deň

b) € 0,332 za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva pri
použití priestranstva okrem prvého dňa za umiestnenie skládky tuhých palív na
verejnom priestranstve na dobu kratšiu ako tri dni

c) € 0,332 za každý aj začatý m² pri použití ver. priestranstva na rôzne skládky
materiálov, tuhých palív na každý aj začatý deň

d) € 0,498 za každý aj neúplný m² a rok pri použití verejného priestranstva na
stále státie a garážovanie motorových vozidiel na každý aj začatý deň.

e) €  3,32 za  každý  aj  neúplný  deň  pri  použití  jedného  predajného  stánku  vo
vlastníctve  obce  umiestneného  na  verejnom  priestranstve  na  obecnom
trhovisku na službu alebo predaj na každý aj začatý deň
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f) €  1,66 za  každý  aj  neúplný  deň  pri  použití  osobného,  alebo  dodávkového
automobilu na verejnom priestranstve na predaj alebo službu 

g) € 9,96 mesačne za každý aj neúplný m² pri použití verejného priestranstva na
skládku drevnej hmoty ( Štátne lesy SR) 

h) €  0,033 za  každý  aj  neúplný  m²  a každý  aj  neúplný  deň  za  umiestnenie
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 

8) Daňová  povinnosť  vzniká  dňom  začatia  užívania  verejného  priestranstva  a zaniká
dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
Daňovník  je  povinný  osobne,  alebo  písomne  podať  oznámenie  o začatí  užívania
verejného priestranstva obci Vlachovo a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný do 3 dní ohlásiť každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, alebo zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť obci
skutočnosť,  že  osobitné  užívanie  verejného  priestranstva  skončilo  a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 5

1) Predmetom dane za ubytovanie je prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3) Základom dane je počet prenocovaní.
4)        Sadzba dane je 0,50 krát počet prenocovaní.
5)         Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie

poskytuje.

PIATA ČASŤ
POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH

ODPADOV A DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV
§ 6                            

1) Miestny  poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  (ďalej  len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce Vlachovo.

POPLATOK
2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77

ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území

obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť,  alebo objekt,  ktorý  nie  je  stavbou,  alebo  záhradu,  ovocný sad,  trvalý  trávny
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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.

3) Ak  má  osoba  podľa  odseku  2  písm.  a)  v obci  súčasne  trvalý  a prechodný  pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
tohto ustanovenia v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého alebo prechodného pobytu.

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) užíva  z dôvodu  plnenia  povinností  vyplývajúcich  z pracovnoprávneho,  alebo  iného

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať, alebo ju užíva
aj poplatník, alebo

d) 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  obec  určí  poplatok,  od  poplatníka  v ustanovenej  výške  pre  obec  vyberá  a za
vybraný poplatok ručí :

a) vlastník  nehnuteľnosti,  ak  je  nehnuteľnosť  v spoluvlastníctve  viacerých
spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca nesúhlasí, ak
nedošlo  k určeniu  zástupcu  alebo  správcu,  obec  určí  spomedzi  vlastníkov  alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.

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.

6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 3 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 na 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) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia.  Poplatková povinnosť  zaniká  dňom, ktorým zanikne  skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
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SADZBA POPLATKU
8) Správca dane určí sadzbu poplatku na zdaňovacie obdobie 

a)         0,05 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje sumu 18,25 € na 1 osobu za
kalendárny rok.

b) 0,20 € pre právnické osoby a  fyzické osoby – podnikateľov so zamestnancami,
ktoré  sú  podnikateľmi,  pre  poplatníkov  podľa  §  4,  ods.3,  písm  c) mimo
ubytovacích  služieb  s  prevádzkou  na  území  obce za  jedného  zamestnanca
a kalendárny deň, čo predstavuje sumu € 73  na 1 zamestnanca za kalendárny
rok.

c)         poľnohospodársky subjekt s prevádzkou na území obce  0,05 € za zamestnanca
a kalendárny deň, čo predstavuje sumu 18,25 € za zamestnanca za kalendárny
rok.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
9) 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:

a) svoje  meno,  priezvisko,  rodné  číslo,  adresu  trvalého  pobytu,  adresu  prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm.
b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania identifikačné číslo (IČO),

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zák. o miestnych daniach,

10) 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.

ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
11) Obec Vlachovo zníži poplatok:
           a)   občanom vo veku nad 80 rokov o 25 % z miestneho poplatku,
            b) občanom – držiteľom preukazu ZŤP o 25 % z miestneho poplatku po predložení

nasledovných dokladov: - vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy, - posúdenie
zdravotného stavu občanov – ZŤP

            c)  študentom vysokých škôl,  stredných škôl,  ktorí  sú ubytovaní  v školských
internátoch  o 25% z miestneho  poplatku  po  predložení  nasledovných  dokladov:  -
potvrdenie o návšteve strednej školy, potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej škole,
ktoré preukáže, že viac ako 90 dní sa daňovník nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce.

            d) občanom, ktorí pracujú mimo miesta trvalého bydliska a zároveň ubytovaným
mimo miesta trvalého pobytu o 25 % z miestneho poplatku po predložení potvrdenie
zamestnávateľa  o mieste  výkonu  práce  s dokladom  o ubytovaní,  príp.  čestným
vyhlásením,  ktoré  preukáže,  že  viac  ako  90  dní  sa  daňovník  nezdržiava  alebo
nezdržiaval na území obce.
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           e) žiadosť spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na oslobodenie alebo úľavu je
potrebné predkladať každý kalendárny rok v lehote do 31. januára kalendárneho roka.

12)      Obec Vlachovo odpustí poplatok pre:
           a) Základnú školu s materskou školou vo Vlachove,
            b) Občanov s trvalým pobytom v obci Vlachovo, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo
            trvalého bydliska (napr. uzavreli manželstvo v zahraničí alebo sa dlhodobo zdržiavajú
           a pracujú mimo trvalého bydliska). Dokladom preukazujúcim oslobodenie je    
           relevantný doklad občana alebo rodinného príslušníka.
13)     Poplatník preukáže okolnosti na zníženie resp. odpustenie poplatku každoročne    
           hodnoverným dokladom, napr. fotokópiou pracovnej zmluvy, potvrdením od     
            zamestnávateľa, o štúdiu v zahraničí, fotokópiou víza, dokladom od iného obecného   
           úradu o prihlásení k prechodnému pobytu a zaplatení poplatku za KO a DSO,  
           o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení  
           v zariadení sociálnych služieb a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum  
           preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na   
           odpustenie zaniká a pod.
14)      Žiadosť o odpustenie, resp. zníženie poplatku za KO a DSO za bežný rok môže   
           poplatník podať písomne na Obecnom úrade Vlachovo, Letná 71/12, 049 24    
           Vlachovo, v lehote najneskôr do 31.01. bežného roka.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 7

1)      Miestnu daň alebo miestny poplatok môže daňovník alebo poplatník uhradiť:
            a) v hotovosti do pokladni obecného úradu
            b) poštovou poukážkou
            c) prevodným príkazom na účet obce
2) Miestna daň, miestny poplatok, splátka dane a pomerná časť dane sa zaokrúhľujú na   
            eurocenty nadol.
 3) Správca poskytuje elektronické služby:
            a)  posielanie výmerov emailom na požiadanie 
            b) slovensko.sk
4) Kontrolnú činnosť nad týmto VZN vykonávajú:
            a) hlavný kontrolór obce
            b) poslanci Obecného zastupiteľstva
            c) poverení zamestnanci Obecného úradu

SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 7



 
            Obec  VLACHOVO
               VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
             drobné stavebné odpady

1) V zmysle ustanovenia §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  3/2019
obce  Vlachovo  o miestnych  daniach  a miestom  poplatku  za  komunálne  odpady
a drobné stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Vlachovo na internetovej
stránke obce Vlachovo dňa 25.11.2019.

2)        Na tomto VZN obce Vlachovo sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove dňa 
           11.12.2019, uznesením č. 83/2019.

4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie  obce  Vlachovo  č.  5/2015  zo  dňa  27.11.2015  o miestnych  daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Vlachovo a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.

5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 

Vo Vlachove dňa 15.11.2019

                                                                                              Ing. Peter Pakes
                                                                                                 starosta obce    

 


