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V ZN  č .  2 / 2 0 1 0  
 

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

neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2/2010 O MIESTNYCH DANIACH  

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

§ 1 Predmet úpravy 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce sa upravujú sadzby, základ dane, platenie dane, 

úľavy a oslobodenie od miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

 

§ 2 Druhy miestnych daní 

 

1. Miestnymi daňami, ktoré bude obec Záhorská Ves ukladať s účinnosťou od 01.01.2011 na 

kalendárny rok 2011, sú: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za užívanie verejného priestranstva, 

c) daň za psa, 

d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 

2. Obec Záhorská Ves ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Daň z nehnuteľností 

 

1. 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). 

 

 

čl.1 

Daň z pozemkov 

 

Predmet dane 

 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce Záhorská Ves v tomto 

členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 

b) trvalé trávne porasty, 



 

 2 

c) záhrady, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 

f) zastavané plochy a nádvoria, 

g) stavebné pozemky, 

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. 

 

 

Základ dane 

 

1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a, b, c, d, e, f, g, h je hodnota určená  

vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemky 1 m

2
 uvedenej v odseku 2. 

 

2. Hodnota pozemkov za 1 m
2
 sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa určuje: 

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady     0,63 €/m
2
 

b) trvalé trávne porasty          0,15 €/m
2
 

c) záhrady          1,85 €/m
2
 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy     0,13 €/m
2
 

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,13 €/m
2
 

f) zastavané plochy a nádvoria        1,85 €/m
2
 

g) stavebné pozemky                 18,58 €/m
2
  

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov     1,85 €/m
2
 

 

 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane /§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ sa určuje: 

a) ročná sadzba dane pre pozemky uvedené v bode 2 písm. a, b, d, e, g je 0,25% zo 

základu dane, 

b) ročná sadzba dane pre pozemky uvedené v bode 2 písm. c, f, h je 0,50 % zo základu 

dane. 

 

čl.2 

Daň zo stavieb 

 

Predmet dane 

 

Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom území Záhorská Ves v tomto členení: 

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 

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 garáži a stavby určené 

alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
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e) priemyselné stavby a 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 

súvisiace s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 

 

Základ dane 

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m
2
. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti, pričom sa do zastavanej plochy 

nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.  

 

 

Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za každý aj 

začatý m
2
 zastavanej plochy u jednotlivých druhov stavieb je nasledovná: 

a) 0,07 € za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 

b) 0,07 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,23 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu, 

d) 0,23 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži 

a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 0,50 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu, 

f) 1,23 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiace s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 0,22 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 

2. Sadzba dane zo stavieb uvedená v ods. 1 sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,05 € 

za každý aj začatý m
2
 zastavenej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 

podlažia. 

 

3. Ročná sadzba dane sa ďalej môže znížiť pre stavby na podnikateľskú činnosť pre fyzické 

osoby, ktorých rozmer časti stavby na podnikanie je do 70 m
2
 o 30%.    

 

čl. 3 

Daň z bytov 

 

Predmet dane 

 

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. 
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Základ dane 

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m
2
. 

 

 

Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je: 0,10 € za 

každý aj začatý m
2
 podlahovej plochy bytu. 

 

2. Ročná sadzba dane u bytov a nebytových priestorov, ktoré sa využívajú na podnikanie sa 

zvyšuje o 0,50 € za každý i začatý m
2
 podlahovej plochy. 

 

 

čl. 4 

Oslobodenie od dane 

 

1. Od dane sú v roku 2011 oslobodené nasledovné pozemky: 

a) pozemky, na ktorých je cintorín, 

b) pozemky verejne prístupných parkov, športovísk, 

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiace verejnej doprave, 

d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 

e) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 

podnikanie, 

f) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na 

vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so 

stavbou a jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou 

správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské 

spoločnosti registrované štátom.    

 

2. Od dane sú v roku 2011 oslobodené nasledovné stavby: 

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam, stavby užívané na účely 

sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné 

siene, osvetové zariadenia, 

b) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví 

a náboženských spoločností. 

c) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo 

zriadené na podnikanie.   

 

 

čl. 5 

Daňové úľavy 

 

1. Správca dane poskytne daňovú úľavu pre rok 2011 s rozsahom 30% zo základu dane 

v týchto prípadoch: 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré 

slúžia na ich bývanie,  
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b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 

občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich 

dopravu,  

c) na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky 

slúžia na ich osobnú potrebu. 

 

2. Správca dane poskytne daňovú úľavu pre rok 2011 s rozsahom 50% zo základu dane 

v týchto prípadoch: 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé 

bývanie,  

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 

občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych 

občanov, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravu.  

 

3. Jednotlivé úľavy sa nesčítavajú, daňovník môže obdržať iba jeden druh úľavy (napr. ak má 

daňovník 71 rokov a zároveň je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím poskytne sa mu celková úľava v rozsahu 50%). 

 

čl. 6 

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 je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

3. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 

povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej 

povinnosti pre daň z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď 

tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.  

 

 

čl. 7 

Daňové priznanie 

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi 

dane do 31. januára, toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť 

podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon č. 582/2004 Z.z. neustanovuje inak, 

a v ďalších obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na 

vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa 

nepovažuje zmena sadzieb, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane 

z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane 

z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona 582/2004 Z.z. daňovník, ktorý nadobudne 
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nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 

15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  

 

čl. 7 

Vyrubenie dane 

 

1. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru 

príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

2. Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho 

obdobia, ak zákon č. 582/2004 Z.z. neustanovuje inak. 

 

 

čl. 8 

Platenie dane 

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v rovnakých splátkach v nasledovných termínoch: 

 

a) prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru, 

b) druhá splátka do 31.08.2011, 

c) tretia splátka do 30.11.2011. 

 

2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,20 € a právnickej osobe 166,00 € je 

splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Ak ročná 

daň u fyzickej osoby prevyšuje 33,20 € a u právnickej osoby 166,00 €, možno daň uhradiť 

naraz a to do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.  

 

 

TRETIA ČASŤ 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú najmä miestne komunikácie (cesta, 

chodník), obecná zeleň a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo 

vlastníctve fyzických a právnických osôb. 

 

2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 

priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

ambulantný predaj, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 

atrakcií, umiestnenie skládky, alebo zariadenia pre stavbu, trvalé parkovanie motorového 

vozidla, alebo státia motorového vozidla, vraku, obytného prívesu na tom istom mieste. 

 

3. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 

vstupného , alebo akciu organizovanú neziskovou organizáciou, ktorej celý výťažok je určený 

na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

 

4. Poplatok platia právnické alebo fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely 

uvedené v odseku 2. 
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5. Sadzba poplatku je určená podľa účelu využívania verejného priestranstva 

   a) sadzba poplatku za umiestnenie skládky pri povolenej stavbe       0,33 € za 1m
2
/mesačne 

   b) sadzba poplatku za prechodné užívanie verejného priestranstva 

                                                - skládka stavebného a iného materiálu  0,07 € za 1m
2
 a deň 

   c) sadzba poplatku za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných 

       atrakcií                                                                                             0,07 € za 1m
2
 a deň 

   d) sadzba poplatku za umiestnenie predajných stánkov a zariadení    0,33 € za 1m
2
 a deň  

 (minimálne 1,66 €) 

   e) pri poskytovaní služieb občanom z dopravného prostriedku je poplatok podľa druhu 

       automobilu suma: 

                    - osobný a dodávkový automobil                                         6,64 €/deň 

                    - nákladný automobil                                                            9,96 €/deň 

 

6. Poplatník je povinný požiadať o povolenie na užívanie verejného priestranstva pri 

prechodnom užívaní verejného priestranstva na viac ako 24 hodín (skládka stavebného 

a iného materiálu) najmenej jeden deň pred začatím užívania verejného priestranstva. 

 

7. Pred začatím užívania verejného priestranstva podľa bodu 5 písm. a, b, c, d vydá Obec 

Záhorská Ves povolenie k užívaniu verejného priestranstva. 

 

8. Poplatok je splatný po jeho vyrubení v hotovosti. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

Daň za psa 

 

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. 

 

 

Základ dane 

3. Základom dane je počet psov. 

 

Sadzba dane 

 

4. Sadzba dane za psa je stanovená nasledovne: 

 - poplatok za psa chovaného pri rodinnom dome    4,00 €/rok 

 - poplatok za psa chovaného v bytovke   10,00 €/rok 

 - poplatok za ďalšieho chovaného psa pri rodinnom dome   2,00 €/rok 

 - poplatok za ďalšieho chovaného psa v bytovke             20,00 €/rok 

 - poplatok za psa chovaného pri záhradnej chate    4,00 €/rok 
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Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká prvým dňom mesiaca 

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

vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie 

obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  

. 

 

PIATA ČASŤ 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

 

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

prevádzkuje. 

Nevýherné hracie prístroje sú:  

a) elektronické prístroje na počítačové hry 

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

hry. 

 

3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

4. Sadzba dane je 331,94 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný 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 zostávajúce dni zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

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 Záhorskej Vsi. Písomné oznámenie pri 

vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 

nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, dátum umiestnenia nevýherného 

hracieho prístroja . Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – 

identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto 

doterajšieho prevádzkovania, dátum ukončenia prevádzky. 
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ŠIESTA ČASŤ 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

čl. 1  

 

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 Záhorská 

Ves.  

 

2. Poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom platí 

poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 

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

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

vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako podnikanie, 

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

obce na iný účel ako podnikateľský, 

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

na území obce na účel podnikania. 

 

3. Ak má osoba podľa  ods. 2 písm. a v meste trvalý aj prechodný pobyt, poplatok platí iba 

z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a 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, ktorá 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom (študent v internáte, hosť v hoteli), 

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

c) užíva nehnuteľnosť z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich 

z pracovnoprávneho vzťahu, ktorú má právo užívať alebo užíva aj poplatník, 

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 komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad. 

 

5. Ak žije v domácnosti viacero poplatníkov, plnenie povinnosti poplatníka preberie jeden 

člen tejto domácnosti. 

 

6. Poplatková povinnosť vzniká: 

a) fyzickej osobe dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu na evidencii 

obyvateľstva, prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný 

účel ako na podnikanie, 

b) u právnickej osoby dňom začatia užívania nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na 

území obce na iný účel ako podnikateľský, 

c) u podnikateľa dňom začatia užívania nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území 

obce na účel podnikania. 

 



 

 10 

 

čl. 2 
Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby: 

a) 0,03 €/L pri veľkosti nádoby 110L a počte vývozov 12 za rok 

b) 0,01 €/L pri veľkosti nádoby 110L a počte vývozov 26 za rok 

c) 0,03 €/L pri veľkosti nádoby 120L a počte vývozov 12 za rok 

d) 0,02 €/L pri veľkosti nádoby 120L a počte vývozov 26 za rok 

e) 0,02 €/L pri veľkosti nádoby 240L a počte vývozov 12 za rok 

f) 0,01 €/L pri veľkosti nádoby 240L a počte vývozov 26 za rok 

g) 0,01 €/L pri veľkosti nádoby 1100L a počte vývozov 26 za rok 

 

2. Sadzba poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov: 

a) 0,03 €/L pri veľkosti nádoby 120L a počte vývozov 12 za rok 

b) 0,02 €/L pri veľkosti nádoby 120L a počte vývozov 26 za rok 

c) 0,02 €/L pri veľkosti nádoby 240L a počte vývozov 12 za rok 

d) 0,01 €/L pri veľkosti nádoby 240L a počte vývozov 26 za rok 

h) 0,01 €/L pri veľkosti nádoby 1100L a počte vývozov 26 za rok 

 

 

 

čl. 3 

Určenie počtu vývozov 

 

Počet vývozov pre fyzické osoby podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) sa stanovuje nasledovne: 

a) 1 osoba – 110, 120 L nádoba a vývoz 12 x za rok, 

b) 2 – 3 osoby – 110, 120 alebo 240 L nádoba vývoz 26 x za rok, 

c) 4 – 7 osôb – 110, 120 alebo 240 L nádoba 26 x za rok, 

d)   8 a viac osôb 240 L nádoba, 26 x za rok.   

 

 

čl. 4 

 Určenie poplatku 

 
Poplatok je určený ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov. 

 

čl. 5 

Ohlásenie 

 

1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosť platiť poplatok a odo dňa, keď 

nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti ohlásiť správcovi 

miestneho poplatku (ďalej len správca) 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného 

pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak sa jedná o právnickú osobu alebo 

podnikateľský subjekt názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo organizácie, 
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b) identifikačné údaje iných osôb, ak sa za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. 1 

ods. 5. 

c) Údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa čl. 4 a súčasne na posúdenie 

zníženia  poplatku.  

 

2. 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. 

  

 

čl. 6 

Vyrubenie poplatku 

 

1. Poplatok vyrubí správca poplatníkovi platobným výmerom. 

 

2. Ak správca sám 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, obec upraví poplatok 

v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali. 

 

3. Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet obce Záhorská Ves alebo v hotovosti do 

pokladne obecného úradu Záhorská Ves, alebo poštovou poukážkou do 15 dní od doručenia.. 

 

 

čl. 7 

Vyrubenie poplatku 

 

1. Ak poplatník uhradil správcovi vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca vráti 

preplatok do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru.  

 

čl. 8 

Spoločné ustanovenia pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

 

1. Správca poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

a) sa zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí, 

b) vykonával základnú vojenskú službu, ak predloží povolávací rozkaz alebo 

iný doklad, ktorý preukáže uvedenú skutočnosť, 

c) ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90  po sebe 

nasledujúcich dní, ak predloží o tejto skutočnosti doklad (ukončenie 

právneho vzťahu k nehnuteľnosti, doklad preukazujúcim dôvod 

poskytnutia úľavy je potvrdenie o zaplatení poplatku v obci, kde sa 

poplatník zdržuje počas roka, ukončenie podnikateľskej činnosti alebo iný 

doklad, ktorým preukáže uvedenú skutočnosť). 

 

2. Povinnosti platiť poplatok zaniká: 

a) úmrtím poplatníka, 

b) presťahovaním sa poplatníka do iného miesta trvalého pobytu, 

c) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť právnickej a fyzickej osoby. 
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3. Správca môže na základe písomnej žiadosti poplatok znížiť alebo odpustiť občanom 

starším ako 80 rokov. O odpustení poplatku rozhoduje starosta obce. 

 

4. Príjem z poplatku za zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov je obec povinná použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s nakladaním 

s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom, ktorý obec 

zabezpečuje. 

 

5. Poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sa určuje 

na obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011.  

 

            

  

SIEDMA ČASŤ 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Pri uplatňovaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia 

ustanovenia zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

a drobné stavebné odpady a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce sa ruší VZN číslo 3/2009 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

3. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2011. 

 

4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad schválilo Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č.87/2010. 

 

V Záhorskej Vsi, dňa 29.11.2010 

 

 

 

 

 

        JUDr. Šimkovič Boris 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené:      Zvesené:  

3.12.2010      20.12.2010 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN č. 2/2007 

 

 

 

Sadzobník poplatkov za vývoz komunálneho odpadu na rok 2011 

 

Veľkosť nádoby Interval zvozu Cena za polrok Cena za rok 

110L 1    18,26 € 36,51 € 

110L 2    19,92 € 39,83 € 

120L 1    18,59 € 37,18 € 

120L 2    23,90 € 47,80 € 

240L 1    20,91 € 41,82 € 

240L 2    20,91 € 56,43 € 

1100L 2 144,40 € 288,79 € 

 

PO a FO podnikatelia: 

Veľkosť nádoby Interval zvozu Cena za polrok Cena za rok 

120L 1    23,56 € 47,14 € 

120L 2    28,55 € 57,09 € 

240L 1    26,55 € 53,11 € 

240L 2    33,20 € 66,39 € 

1100L 2 149,37 € 298,75 € 

 

Ceny sú platné od 01.01.2011. 

 


