
 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie obce 

DOLNÁ TRNÁVKA 

o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za 

komunálne odpady 

a drobné stavebné 

odpady 

č. 1 /2010 

 

Obec Dolná Trnávka v súlade s ustanovením § 6 

ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov a  

ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 

1,2 a 3, § 16 ods. 1,2 a 3, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 20 

ods. 4, § 21 ods.2, a § 103 ods. zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“)  

u s t a n o v u j e 

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Základné ustanovenie 

1. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Trnávke 

podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona č. 

369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  r o z h o d l o , že v 

nadväznosti  na § 98 zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  z a v á d z a  

s účinnosťou  od 1.januára 2010   t i e t o  

 d r u h y      m i e s t n y c h  d a n  í  :. 

a) Daň z nehnuteľností 

b) Daň za psa 

c) Daň za užívanie verejného 

priestranstva 

d) Daň za nevýherné hracie 

prístroje 

 

Obec  zavádza s účinnosťou od 1.1.2010  tento 

m  i e s t n y   p o p l a t o k :  

 

e) Miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 
 

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a 

miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady je kalendárny rok.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

Daň z nehnuteľností 

§ 2  

Predmet úpravy 

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). 

2. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na 

území obce Dolná Trnávka uvedené v ust. 

§6, § 10 a § 14 zákona 

 

Daň z pozemkov 

§ 3 

Základ dane 

1. základom dane z pozemkov pre pozemky 

druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, 

ovocné sady a trvale trávnaté porasty je 



 

 

hodnota pozemku bez porastov určená 

vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a 

hodnoty pôdy za 1m
2
 uvedenej v prílohe 

č.1 zák. č.582/2004 Zb. 
2. Správca dane  v zmysle citovanej prílohy  

ustanovuje na území obce Dolná Trnávka 

hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte  

základu dane z pozemkov násobí výmera 

pozemku v m2 za: 
 

- ornú pôdu  vo výške 0,2549 eura/m2                
                 (7,68 Sk: 30,1260 = 0,2549 eura)   
- trvale trávnaté porasty  

    vo výške  0,0421 eura/m2           

                          (1,27 Sk: 30,1260 = 0,0421 eura)              
            

 

3. základom dane z pozemkov pre pozemky 

druh lesné pozemky, , na ktorých sú 

hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 

ostaté hospodársky využívané vodné 

plochy je hodnota pozemku bez porastov 

určená vynásobením výmery pozemkov v 

m
2
 a hodnoty pôdy za 1m

2
 , ktorú obec 

určuje vo výške 
0,1659  eura/m2                                                  

(5,-  Sk: 30,1260 = 0,1659 eura)              

4. základom dane z pozemkov pre pozemky 

druhu záhrada, zastavané plochy a 

nádvoria, stavebné pozemky a ostatné 

plochy je hodnota pozemku bez porastov 

určená vynásobením výmery pozemkov v 

m
2
 a hodnoty pôdy za 1m

2
 uvedenej v 

prílohe č.2 zák. č.582/2004 Zb.       
- stavebný pozemok  

vo výške 13,27 eura/m2               
                      (400 Sk: 30,1260 = 13,27 eura)              
- záhrada, zastavané plochy a 

nádvoria, ostatné plochy s výnimkou 

stavebných pozemkov 

 vo výške 1,32 eura/m2                                 
(40 Sk: 30,1260 = 1,32 eura)                               

§ 4 

Sadzba dane 
1. Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % .  

 

2. Správca dane - obec Dolná Trnávka určuje  pre 

všetky pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom 

území obce Dolná Trnávka ročnú sadzbu  dane z 

pozemkov 

 

 

takto: 

Druh pozemku: 
Sadzba 

v % 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady 
0,80 

trvale trávnaté porasty 0,80 

Záhrady                                  1 

lesné pozemky, na ktorých sú hospo-

dárske lesy, 
0,80 

rybníky s chovom rýb a ostaté hos-

podársky využívané vodné plochy 
0,80 

zastavané plochy a nádvoria   1 

stavebné pozemky 0,60 

ostatné plochy okrem stavebných 

pozemkov                                  
1 

 

§ 5 

Výpočet dane z pozemkov 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu 

dane podľa § 3 tohto nariadenia a ročnej sadzby 

dane z pozemkov podľa § 4 ods.2 tohto nariadenia. 

 

Daň zo stavieb 

 

§ 6 

Základ dane 

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej 

plochy v m
2
. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej 

nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej 

plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej 

krytiny 



 

 

§ 7 

Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 

eura  za každý aj začatý m
2
 zastavanej 

plochy  
2. Správca dane – obec Dolná Trnávka , pre 

všetky stavby na území obce Dolná 

Trnávka  u r č u j e ročnú sadzbu dane zo 

stavieb uvedenú v §7 ods. 1 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia takto: 
 

a. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré 

tvoria doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  
0,049 eura  

 

  ( 1,50 Sk:30,1260 = 0,0497 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,049 eura)  

 

b. Stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu 
0,099 eura 

    ( 3,- Sk:30,1260 = 0,0995 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,099 eura) 

 

c. stavby rekreačných a záhradkárskych chát 

a domčekov na individuálnu rekreáciu  
 

0,165 eura 
    ( 5,- Sk:30,1260 = 0,1659 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,165 eura) 
 

d. Samostatne stojace garáže a samostatné 

stavby hromadných garáží a stavby určené 

alebo používané na tieto účely, postavené 

mimo bytových domov 
0,165 eura 

    ( 5,- Sk:30,1260 = 0,1659 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,165 eura) 
e. Priemyselné stavby a stavby slúžiace 

energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu. 
1,991 eura    

       ( 60,- Sk:30,1260 = 1,9916 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,16 eura) 

 

f. Stavby na ostatné podnikanie a  na 

zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a zárobkovou činnosťou 
0,995  

       ( 30,- Sk:30,1260 = 0,9958 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,99 eura) 
 

g. Ostatné stavby neuvedené v písmenách 

a) až f) 
0,497 eura 

  ( 15,- Sk:30,1260 = 0,4979 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,497 eura) 

3. Správca dane – obec  u r č u j e pre všetky 

druhy stavieb na území obce Dolná 

Trnávka príplatok za podlažie 0,016 eura 

za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods.3 

zák.č.582/2004 Z.z.) . 

Daň z bytov 

§ 8 

Sadzba dane 

1. ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura    
za každý aj začatý m

2
 podlahovej plochy 

bytu a nebytového priestoru .     
 

2. Ročná sadzba dane z bytov uvedená v §8 

ods.1 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa v celej obci   u r č u j e ( § 

16 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z.) na  0,049 

eura  za byty 
( 1,50- Sk:30,1260 = 0,0497 eura, po zaokrúhlení 

nadol 0,049 eura)  

 

§ 9 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. Správca dane obec Dolná Trnávka 

ustanovuje, že od dane z pozemkov (§ 17 

odst. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.) sú 

oslobodené  

a. pozemky vo vlastníctve právnických osôb, 

ktoré nie sú založené alebo zriadené na 

podnikanie . Okrem oslobodených zo 

zákona sú oslobodené aj pozemky pod 

stavbou a okolie rím.-kat. kostola v Dolnej 

Trnávke.  

b. pozemky, na ktorých sú cintoríny, 

kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 

c. močiare, plochy slatín a slancov, rašeli-

niská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 

hygienickej ochrany vodných zdrojov I. 

stupňa a II. Stupňa  

d. pozemky verejne prístupných parkov, 

priestorov a športovísk, 

e. lesné pozemky 50% od nasledujúceho roka 

po vzniku holiny do roku plánovaného 

začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky) 

2. Správca dane obec Dolná Trnávka 

ustanovuje, že od dane zo stavieb a od 



 

 

dane z bytov sú oslobodené (§ 17odst. 3 

zákona č. 582/2004 Z.z.) : 

a. Stavby alebo byty vo vlastníctve 

právnických osôb, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené na podnikanie. Okrem 

oslobodených zo zákona- je oslobodená aj 

stavba rím.-kat. kostola v Dolnej Trnávke.  
 

b. Stavby ako knižnice, divadlá, kiná , 

osvetové zariadenia  

 

3. Správca dane ustanovuje, že ešte 

poskytuje z n í ž e n i e od dane zo 

stavieb a od dane z bytov takto: 

a. 50% na stavby na bývanie alebo byty vo 

vlastníctve občanov , ktorí sú držiteľmi 

preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne 

bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich 

trvalé bývanie. 

4. K poskytnutiu zníženia dane z pozemkov 

a dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 až 3 

tohto všeobecne záväzného nariadenia je 

potrebné, aby daňovník predložil príslušné 

doklady oprávňujúce poskytnutie zníženia 

dane. 

5. Zníženie dane z pozemkov a dane zo 

stavieb podľa § 9 ods. 1 až 3 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia je možné 

daňovníkovi poskytnúť najneskôr do 

termínu na podanie daňového priznania 

podľa § 19 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. 

Po tomto termíne a na zmeny počas 

roka sa neprihliada. 

6. Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie 

od dane z pozemkov, stavieb a bytov 

podľa §9 ods.1 až  3 tohto všeobecne 

záväzného nariadenia v daňovom priznaní, 

najneskôr v lehote na podanie daňového 

priznania. 

 

Vyrubenie a platenie 

dane 

§10 

Vyrubovanie dane 

1. Správca dane obec Dolná Trnávka  u s t a 

n o v u je, že daň nižšiu ako 1 euro  

nebude vyrubovať ani  vyberať 

 

§11 

Platenie dane 

1. Daň vyrubená fyzickej osobe do 17,00 

eura /rok je splatná do 15 dní od 

doručenia platobného výmeru .Správca 

dane určuje, že vyrubená daň 

z nehnuteľnosti, ktorá je u právnickej 

osoby vyššia ako 1660,00 eura  je splatná 

v dvoch rovnakých splátkach, a to do: 31. 

mája a 30. septembra bežného roka, na 

ktorý sa daň vyrubuje 
2. Ak ročná daň vyrubená u  právnickej 

osoby nepresahuje 1660,00 eura  je 

splatná naraz do 31. mája bežného roka, 

na ktorý sa daň vyrubuje 
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je 

vyššia, ako je uvedené v ods. 1 a 2. 
4. Správca dane – obec Dolná Trnávka 

určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností 

pre fyzické osoby je splatná do 15 dní od 

doručenia platobného výmeru a v 

splátkach určených platobným výmerom.  

ržaní niektor 

DAŇ ZA PSA 

§12 

Predmet dane 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 

mesiacov, chovaný fyzickou 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 na 

sprevádzanie nevidomej osoby 

§13 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá je: 



 

 

1. vlastníkom psa alebo 
2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto 

psa vlastní. 

§14 

Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

 

§15 

Sadzba dane 

Sadzba dane je : 

1. 6,64 eura  za jedného psa a kalendárny 

rok. 
( 200,- Sk:30,1260 = 6,6387 eura, po zaokrúhlení 

6,64 eura)  

2. Za každého psa, ktorý je využívaný na 

podnikateľské účely ,alebo je umiestnený 

v podnikateľskom objekte sa sadzba dane 

zvyšuje o 100 %. 

§ 16 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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. 

 

§ 17 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
1. Daňovník je povinný písomne na tlačive 

OcÚ (príloha č 1) oznámiť obci vznik 

daňovej povinnosti (nadobudnutie psa) do 

30 dní od vzniku daňovej povinnosti 

a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňované 

obdobie alebo pomernú časť dane na 

zostávajúce mesiace zdaňovaného 

obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. 
 

 

2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 

zdaňovaného obdobia a daňovník to 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 

dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 

podľa § 17 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia, obec vráti pomernú časť dane 

za zostávajúce mesiace zdaňovaného 

obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
3. Ak toto VZN neurčí ináč je daň za psa  

splatná - do 31.1. bežného roka.  

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE  
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§18 

Predmet dane 

1. Predmetom dane za užívanie verejného 

priestranstva je osobitné užívanie 

verejného priestranstva a dočasné 

parkovanie motorového vozidla na 

vyhradenom priestore verejného 

priestranstva. 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto 

zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce. 
3. Osobitným užívaním verejného 

priestranstva sa rozumie umiestnenie 

zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

služieb, umiestnenie stavebného 

zariadenia, predajného zariadenia, 

umiestnenie skládky, trvalé a dočasné 

parkovanie vozidla a podobne. 

§ 19 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá verejné priestranstvo užíva. 

§ 20 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva 

je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 

alebo 

§ 21 

Verejné priestranstvá 



 

 

Verejnými priestranstvami v obci sú pozemky : 

a) futbalový štadión, parkovisko pri 

futbalovom ihrisku, pozemok pred obecným 

úradom, parkovisko pred obecným úradom, 

pozemok pred kultúrnym domom  
b) krajnice miestnych komunikácii vo 

vlastníctve obce 
 

c) miesta na pozemku pred kultúrnym 

domom parc. č. 2 a č.22 ,pred obecným 

úradom, parc. č. 216, hasičskou 

zbrojnicou, parc. č. 323 a č.325 a iné 

spevnené plochy, zelené plochy, 

 parkoviská vrátane miestnych 

komunikácii, ktoré sú vo vlastníctve obce 

§ 22 

Sadzba dane 

Správca dane obec Dolná Trnávka určuje 

nasledovné sadzby: 

1/Verejné priestranstvá – spevnené 

plochy: 
a. - za dočasné predajné miesto do výmery 

15 m
2
  1,66 eura/deň 

( 50,- Sk:30,1260 = 1,6596 eura, po zaokrúhlení 

1,66  eura) 
b. - trvalé parkovanie motorového vozidla: 

na vyhradenom priestore do výmery 15 m
2
 

66,39 eura/rok 
( 2000,- Sk:30,1260 = 66,3878 eura, po 

zaokrúhlení 66,39 eura) 
c. ostatné prípady mimo vyhradenom  

priestore na parkovanie 0,1 

eura/m
2
/deň 

( 3,- Sk:30,1260 = 0,0095 eura, po zaokrúhlení 0,01 

eura)  

Vyhradené priestory pre účely 

parkovania motorového vozidla je 

vyasfaltované parkovisko pri kostole, 

pred kostolom a pred obecným úradom. 

 

2/Verejné priestranstvá – nespevnené 

plochy: 
 

základná sadzba: 
 

0,12 eura / každý začatý m
2
 / 

a každý aj neúplný deň 
( 3,50- Sk:30,1260 = 0,1161 eura, po 

zaokrúhlení 0,12 eura) 

 

3/Daň za vrak motorového vozidla  
 

-  
 

0,33 eura / každý začatý m
2
/ 

                             a každý aj neúplný deň, 
( 10,- Sk:30,1260 = 0,331 9eura, po 

zaokrúhlení 0,33 eura) 
 

 

4/   Osobitný spôsob užívanie verejného 

priestranstva 

a. za umiestnenie zariadenia cirkusu, 

lunaparku a iných atrakcií  33,19 

eura/týždeň  
 

( 1000,- Sk:30,1260 = 33,1939 eura, po zaokrúhlení 

33,19 eura)  

 

b. za umiestnenie skládky tuhých palív na 

dobu kratšiu ako 3 dni  0,17 eura za 

každý aj neúplný m
2
 a každý aj neúplný 

deň, okrem prvého dňa,  
( 5,- Sk:30,1260 = 0,1659 eura, po zaokrúhlení  

 0,17 eura) 

c. za umiestnenie skládky odpadu 0,33 

eura za každý aj neúplný m
2
 užívaného 

verejného priestranstva a každý aj neúplný 

deň. 
( 10,- Sk:30,1260 = 0,3319 eura, po zaokrúhlení 

0,33 eura) 

§ 23 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

1. Daňová povinnosť vzniká dátumom 

uvedeným v písomnej žiadosti, resp. 

ústnym oznámením daňovníka o zabratí 

verejného priestranstva. Užívanie 

verejného priestranstva musí byť vopred 

odsúhlasené so správcom dane  
 

2. Daňová povinnosť zaniká dňom, keď je 

verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené 

do pôvodného stavu. 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 

zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň 

zaplatená 
 

3. Daň za užívanie verejného priestranstva je 

splatná: 



 

 

a) užívanie verejného priestranstva za účelom 

poskytovania služieb - ihneď do pokladne 

obce, bez vydania platobného výmeru 
b) v ostatných prípadoch na základe 

vystaveného platobného výmeru najneskôr 

do 10 dní od uvoľnenia verejného 

priestranstva v hotovosti do pokladne obce 
c) pri ročných sadzbách dane na základe 

vystaveného platobného výmeru do 31. 3. 

bežného roka 

§ 24 

Oslobodenie od dane 

Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne 

a športové akcie usporiadané na verejnom 

priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej 

celý výťažok je určený na charitatívne, športové 

a verejnoprospešné účely. 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ 

HRACIE PRÍSTROJE 

§ 25 

Predmet dane 

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. 

§ 26 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

§ 27 

Sadzba dane 

Správca dane -. obec Dolná Trnávka určuje sadzbu 

dane za nevýherné hracie prístroje: 
a. 165,97 eura za jeden elektronický 

prístroj na počítačové hry a kalendárny 

rok. 

( 5000,- Sk:30,1260 = 165,9695 eura, po 

zaokrúhlení 165,97 eura) 
b. 66,39 eura za jeden mechanický prístroj 

– biliard a kalendárny rok, 
( 2000,- Sk:30,1260 = 66,3878 eura, po zaokrúhlení 

66,39 eura) 
c. 66,39 eura za jeden mechanický prístroj 

– stolný futbal a kalendárny rok, 
( 2000,- Sk:30,1260 = 66,3878 eura, po zaokrúhlení 

66,39 eura) 
d. 66,39 eura za jeden mechanický prístroj 

– šípky a kalendárny rok, 
( 2000,- Sk:30,1260 = 66,3878 eura, po zaokrúhlení 

66,39 eura) 
e. 132,78 eura za jeden elektronický 

prístroj – reprodukovanú hudbu 

a kalendárny rok 
( 4000,- Sk:30,1260 = 132,7756 eura, po 

zaokrúhlení 132,78 eura) 
f. 33,19 eura za jedno iné zariadenie na 

zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až 

e) a kalendárny rok. 
( 1000,- Sk:30,1260 = 33,1939 eura, po zaokrúhlení 

33,19  eura) 
 

 

 

§ 28 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia 

prevádzkovania nevýherných hracích 

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich 

prevádzkovania. 
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť na 

tlačive (príloha č. 1) 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. 
 

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a daňovník to 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 

dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 

podľa odst. 6, správca dane vráti pomernú 

časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho 

obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
 

4. Daň za nevýherné hracie automaty správca 

dane prvý krát vyrubí platobným 

výmerom- vtedy je daň je splatná k 31. 3. 

bežného roka. V ďalšom zdaňovacom 



 

 

období je daň splatná do 31. 1. tohto 

zdaňovacieho obdobia. 
 

5. Prevádzkovateľ nevýherných hracích 

prístrojov je povinný označiť nevýherný 

hrací prístroj obchodným menom a sídlom 

prevádzkovateľa a názvom a sídlom 

zariadenia, v ktorom je predajný automat 

umiestnený. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

 

MIESTNY POPLATOK 
ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ 

 ODPADY 
 

 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ( ďalej len „ poplatok“) sa platí za 

komunálne odpady a stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území obce. 

§ 1 

Platenie poplatku 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 

na území obce platí poplatník, ktorý je 

určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych 

daniach a  poplatku. 

2. 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; 

ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo 

správcu, obec určí spomedzi vlastníkov 

alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý 

poplatok pre obec vyberie,  

b) zástupca alebo správca, určený 

spoluvlastníkmi je povinný túto 

skutočnosť oznámiť obci na tlačive. 

Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo 

obecnému úradu osobne alebo poštou. 
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti 

štát, vyšší územný celok alebo obec. 

3. Prevzatie plnenia povinností za viacero 

poplatníkov, žijúcich v spoločnej 

domácnosti jedným z nich, je táto osoba 

povinná túto skutočnosť oznámiť obci na 

tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto 

nariadenia. 

 

§2 

Sadzba poplatku 
1.  pre fyzickú osobu, ktorá má v obci 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 iné 

účely ako na podnikanie, pozemok 

v zastavanom území obce okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný 

v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha 

je = 0,0352 eura na jednu osobu a kalen- 

dárny deň !!! 
( 1,16-Sk : 30,1260 = 0,0385 eura, po zaokrúhlení 

0,039 eura) 
alebo 14,00 Eura na osobu a kalen-

dárny rok !!!  Počet žetónov na 1 osobu 

a kalendárny rok je  6 kusov. 

( 1,16 Sk x 365dní =423,40 Sk :30,1260 = 14,05 

eura, po zaokrúhlení 14,- eura) 
 

2. pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel 

ako na podnikanie je = 0,20 eura 

/kalendárny deň,  
( 6,03 Sk:30,1260 = 0,2001 eura, po zaokrúhlení  

0,200 eura) 
povinnosť vlastniť minimálne jednu 

kuka ( 110 lit. nádobu) a dodržiavať 2 

týždňový cyklus odvozu TKO 
3. pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na účel podnikania je = 

0,20 eura /kalendárny deň, 
( 6,03 Sk:30,1260 = 0,2001 eura, po zaokrúhlení  

0,200 eura ra) 



 

 

 povinnosť vlastniť minimálne jednu 

kuka ( 110 lit. nádobu) a dodržiavať 2 

týždňový cyklus odvozu TKO 
4. pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť na území obce, 

v ktorej sa vykonávajú kaviarenské alebo 

iné pohostinské služby je = 0,20  eura 

/kalendárny deň, 
( 6,03 Sk:30,1260 = 0,2001 eura, po zaokrúhlení  

                                                                  0,200 eura)  

 povinnosť vlastniť minimálne jednu kuka ( 

110 lit. nádobu) a dodržiavať 2 týždňový 

cyklus odvozu TKO.  
 

§3 

Určenie poplatku 
Je súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 

dní za obdobie, počas ktorého má alebo bude 

mať poplatník podľa § 8 ods. 2 písmeno a) v 

obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 

počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

oprávnený ju užívať.   

 

 Rozhodujúcim obdobím je :   

 

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom 

bol poplatník oprávnený vykonávať 

v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je 

oprávnený ju užívať, svoju činnosť alebo 
b) počet kalendárnych dní v období 

trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti 

platiť poplatok do konca týždňa 

predchádzajúcemu týždňu, v ktorom 

poplatník plní svoju ohlasovaciu 

povinnosť ak nie je možné postupovať 

podľa písmena a). 

§ 4 

Splatnosť poplatku 

. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady vyrubí obecný úrad obce každoročne do 

31.1. kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je 

splatný naraz, alebo v 2 splátkach:  

 do 31.marca kalendárneho roka a 
 do 30.júna kalendárneho roka 

§ 5 

Podklady na zníženie alebo 

odpustenie poplatku 
Obec poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi 

podľa § 83 zákona o miestnych daniach a  poplatku, 

na základe predložených podkladov:     

                                

1. k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych 

daniach a  poplatku – potvrdenie 

zamestnávateľa alebo doklad, ktorý 

oprávňuje poplatníka na prechodný alebo 

trvalý pobyt v zahraničí,  

2. k § 83 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych 

daniach a  poplatku – potvrdenie 

vojenského útvaru alebo vojenskej správy,  
3. k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych 

daniach a  poplatku – čestné prehlásenie 
 

 

§ 6 

Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku 

Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými 

dokladmi, obec zníži alebo odpustí poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

v prípade že ide: 
a) Študenti bývajúci na internátoch na 

základe potvrdenia o štúdiu a ubytovaní 

len 50 % zľava. 

b) Pracujúci mimo trvalého bydliska v rámci 

SR na základe potvrdenia o prechodnom 

pobyte len 50 % zľava. 
c) Pracujúci v zahraničí na základe pracovnej 

zmluvy na obdobie počas trvania zmluvy 
predložia čestné prehlásenie, že 

nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať 

neužíva viac ako 90 po sebe nasledujúcich 

dní.  

O zníženie alebo odpustenie poplatku poplatník 

písomne požiada obec v lehote do 30 dní:  

a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) odo dňa vzniku prípadu uvedeného v §6 

písm. a) až c).  

Ostatné ustanovenia ohľadom odvozu, zberu 

a likvidácii TKO upravuje VZN obce č.3/2004 

o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na 

území obce Dolná Trnávka 

 

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je 

podrobnejšia správa, platia príslušné 

ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. O 



 

 

miestnych daniach miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a 

poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov.  
2. V zmysle zákona č. 511/992 Zb. o správe 

daní a poplatkov obec v zmysle § 35 a § 

35b ukladá daňovníkovi sankcie za :  

a) nedodržanie lehoty na podanie daňového 

priznania 
b) neoznámenie vzniku a zániku daňovej 

povinnosti 
c) nezaplatenie dane v lehote určenej 

zákonom a týmto VZN a iné. 

3. Poplatník môže platiť a odvádzať miestne 

poplatky správcovi poplatkov obci Dolná 

Trnávka týmito spôsobmi:  

a) v hotovosti priamo do pokladne 

obce,  
b) odvodom na účet obce Dolná 

Trnávka do VÚB 

č.:10620422/0200 

4. Dňom účinnosti tohoto všeobecne 

záväzného nariadenia o miestnych daniach 

miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady sa zrušuje 

Všeobecné záväzné nariadenie O 

miestnych daniach miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady č.1/2009. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 

účinnosť dňom 1.1.2010 po schválení rokovania 

Obecného zastupiteľstva v Dolnej Trnávke  

 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva v 

Dolnej Trnávke, dňa: 30.12.2009 

uznesením číslo : 19/OZ/2009 

 

 

Vladimír T E S Á K 
starosta obce Dolná Trnávka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


