
 

 

Obec Vyšné Nemecké 
 

 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Vyšné Nemecké 

 

číslo: 1/2022 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 
Návrh VZN 

Vyvesený na úradnej tabuli obce Vyšné Nemecké: 24. 10. 2022 

Zverejnený na webovej stránke obce Vyšné Nemecké:  

Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 24. 10. 2022 

Ukončenie pripomienkového konania: 09. 11. 2022 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 

Návrh zvesený z úradnej tabule: 10. 11. 2022 

 

 

Schválené VZN 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Nemeckom 

uznesením č. 3-04/2022 

Počet prítomných poslancov na rokovaní: 3 z 5 

Vyhlásené: vyvesené na úradnej tabuli po schválení: 16. 11. 2022 

Zvesené z úradnej tabule: 02. 12. 2022 

VZN nadobúda účinnosť: 01. 01. 2023 



 

2 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Nemeckom, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. 

d), e) a g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanoveniami zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej tiež aj len 

„zákon“) vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „nariadenie“). 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

1. Obec pri výkone samosprávy rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych 

poplatkov a vykonáva ich správu. 

2. Toto nariadenie upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšné Nemecké.  

 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Druhy miestnych daní a spôsob ich výpočtu vyplýva zo zák. č. 582/2004 Z. z. 

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

odpady. 

2. Obec Vyšné Nemecké ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje. 

3. Obec Vyšné Nemecké ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „ poplatok“). 

4. Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, 

daň za nevýherné hracie prístroje a pre miestny poplatok je kalendárny rok. 
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DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 

Čl. 3 

Daň z nehnuteľností 

 

1. Daň z nehnuteľností podľa miestnych podmienok zahŕňa: 

a) daň z pozemkov,  

b) daň zo stavieb. 

 

 

Prvý diel 

Daň z pozemkov 

 

Čl. 4 

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 výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 

zákona. Hodnota pôdy pre katastrálne územie Vyšné Nemecké, podľa prílohy č. 1 

zákona, je pre druh pozemku: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   0,3741 €/m2, 

b) trvalé trávnaté porasty     0,0859 €/m2. 

2. Základom dane z pozemkov, pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy 

a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky, je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe 

č. 2 zákona. Hodnota pozemku pre katastrálne územie Vyšné Nemecké, podľa prílohy 

č. 2 zákona, je pre druh pozemku: 

a) záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 €/m2, 

b) stavebné pozemky      13,27 €/m2. 

3. 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 pozemkov v m² a hodnoty 

pozemku zistenej na 1 m² podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane 

ustanovuje hodnotu pozemku za 1m2 vo výške 0,08 €/m2. 

4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo 

predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku 
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určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného 

stánku v m² a hodnoty pozemku za 1 m² uvedenej v prílohe č.2 zákona pre stavebné 

pozemky (13,27 €/m2). 

 

 

Čl. 5 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty      0,60 %, 

b) záhady              0,50 %, 

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

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

       rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy        1,20 %, 

e) stavebné pozemky            0,50 %. 

 

 

Druhý diel 

Daň zo stavieb 

 

Čl. 6 

Základ dane 

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie 

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

plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri 

stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom 

zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.  

 

 

Čl. 7 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Vyšné Nemecké, ktoré sú predmetom 

dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

v tomto členení a výške: 

 

a)  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu 

0,10 € 
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b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 

0,60 € 

c)  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,00 € 

d)  samostatne stojace garáže 0,30 € 

e)  stavby hromadných garáží 0,60 € 

f)  stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,30 € 

g)  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

1,20 € 

h)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou 

1,20 € 

i)  ostatné neuvedené stavby 1,20 € 

 

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie v sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

Tretí diel 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

Čl. 8 

Oslobodenie od dane 

 

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené pozemky: 

a) na ktorých je miestny cintorín, 

b) verejne prístupných priestorov, parkov a športovísk parcely reg. „E“ parc. č.: 

226/2, 226/3, 226/4, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 230/1, 

230/2, 230/3, 231/1, 231/2, parcela reg. „C“ parc. č. 270, 

c) vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, na 

ktorých sú umiestnené stavby alebo ich častí, ktoré slúžia na vzdelávanie, na 

vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov. 

 

2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené stavby: 

a) ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej 

uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, 
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b) užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, divadla, kiná, výstavné siene, 

osvetové zariadenia, 

c) alebo ich častí vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných 

štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na 

vykonávanie náboženských obradov. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 

Čl. 9 

Daň za psa 

 

1. Základom dane je počet psov starších ako 6 mesiacov chovaných fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá 

preukázať, kto psa vlastní (daňovník). 

2. Sadzba dane je 5,00 € za každého psa a kalendárny rok u toho istého daňovníka. 

3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom pes dosiahol 6 mesiacov a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. 

4. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od 

jej vzniku.  

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Čl. 10 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú 

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Vyšné Nemecké, a to:  

a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke, zelené pásy a plochy vedľa 

miestnych komunikácií a chodníkov,  

b) chodníky a iné plochy upravené pre peších chodcov, 

c) priestranstvo pred obecným úradom,  

d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce, 

e) plochy verejnej zelene, okrem tých pozemkov, ktoré obec prenajala podľa 

osobitných predpisov. 
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2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b) umiestnenie stavebného zariadenia, 

c) umiestnenie predajného zariadenia, 

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií, 

e) umiestnenie skládky a 

f) trvalé parkovanie vozidla mimo súkromných parkovísk. 

3. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 

4. Správca dane určuje sadzbu dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného 

priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne: 

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, ambulantný predaj 

1,00 € 

b) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, ambulantný predaj, vyžadujúce pripojenie sa 

na elektrickú energiu a zdroj pitnej vody 

2,00 € 

c) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,10 € 

d) umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu, 

umiestnenie skládky 

0,10 € 

e) odstavenie motorového vozidla, obytného prívesu a pod. 

presahujúce dobu 3 dní 

5,00 € 

 

5. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva 

začalo. V písomnom oznámení daňovník uvedie:  

identifikačné údaje daňovníka, t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu 

trvalého pobytu, ak je daňovníkom fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo 

alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej 

osoby, ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ.  

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie 

verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 

stavu najneskôr do 5 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.  

6. Správca dane oslobodzuje od dane za užívanie verejného priestranstva:  

a) akcie, z ktorých výťažok je v celom rozsahu určený na charitatívne alebo 

verejno-prospešné účely, 

b) kultúrno-spoločenské a športové akcie usporiadané bez vyberania vstupného, 

c) akcie organizované obcou alebo akcie organizované v spolupráci s obcou. 
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PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

Čl. 11 

Daň za predajné automaty 

 

1. Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú 

umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

2. Sadzba dane sa stanovuje takto: 

a) 50,00 € ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru, 

b) 100,00 € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru, 

c) ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových výrobkov alebo 

alkoholických nápojov, sadzba dane sa zvýši na päťnásobok sadzby dane 

uvedenej v písm. a) alebo b) tohto odseku. 

3. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu 

predajných automatov v rozsahu údajov: 

a) názov a druh predajného automatu, 

b) počet prevádzkovaných automatov, 

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby automatu, 

d) označenie prevádzky a miesta, kde je automat umiestnený, 

e) dátum začatia prevádzkovania, 

f) dátum skončenia prevádzkovania, 

g) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ). 

4. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole evidenciu 

predajných automatov a účtovnú evidenciu týkajúcu sa predajných automatov alebo na 

výzvu správcu dane priniesť evidenciu na pracovisko správcu dane. 

5. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, 

kde musí byť uvedené: 

a) obchodné meno prevádzkovateľa, 

b) sídlo resp. miesto podnikania, 

c) IČO, 

d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 

e) výrobné číslo. 

6. Správca dane oslobodzuje od platenia tejto dane predajné automaty na predaj mlieka. 
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ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Čl. 12 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

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

pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v 

priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

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

zábavné hry. 

2. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa stanovuje takto: 

a) 17,00 € ročne za elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) 17,00 € ročne za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné 

zariadenia na zábavné hry. 

3. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu 

predajných automatov v rozsahu údajov: 

a) názov a druh nevýherného prístroja, 

b) počet prevádzkovaných nevýherných prístrojov, 

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby prístroja, 

d) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený, 

e) dátum začatia prevádzkovania, 

f) dátum skončenia prevádzkovania, 

g) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ). 

4. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole evidenciu 

nevýherných hracích prístrojov a účtovnú evidenciu týkajúcu sa nevýherných hracích 

prístrojov alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na pracovisko správcu 

dane. 

5. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, 

kde musí byť uvedené: 

a) obchodné meno prevádzkovateľa, 

b) sídlo resp. miesto podnikania, 

c) IČO, 

d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 
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e) výrobné číslo. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI, K DANI ZA PSA, 

K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE 

PRÍSTROJE 

 

Čl. 13 

Priznanie k dani 

 

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. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav 

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

2. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 

za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane 

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

týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, 

ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. 

3. 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 tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní 

odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

4. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením 

alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti. 

5. Ak je pozemok alebo stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z 

nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou 

určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je 

pozemok alebo stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné 

priznanie podáva jeden z manželov. 

6. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 

za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto 

tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné 
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priznanie a dodatočné priznanie. Tlačivo tvorí prílohu tohto nariadenia a je 

k dispozícii u správcu dane. 

 

 

Čl. 14 

Vyrubenie dane 

 

1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 

zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím 

zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie. 

3. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani 

za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí 

pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

4. Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z 

nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 

prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí 

pomernú časť dane. 

5. Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, 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 najneskôr 

30 dní od zániku daňovej povinnosti. 

6. Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné 

automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať. 

 

 

Čl. 15 

Splatnosť a platenie dane v splátkach 

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za 

nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

2. Ak vyrubená daň presahuje 665,- €, je splatná v dvoch splátkach a to: 

- 50 % v splatnosti (do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia), 
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- 50% do 31. augusta bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje. 

 

 

ÔSMA ČASŤ 

POPLATOK 

 

Čl. 16 

Úvodné ustanovenie 

 

Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za činnosti 

nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady 

spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za náklady presahujúce výšku 

obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

 

Čl. 17 

Poplatok 

 

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, 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 iný účel ako na 

podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a 

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, 

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. 

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, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec 

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

poplatník. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1, a 

zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

5. V obci je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu (vývoz kuka nádob). Počet 

vývozov tuhého komunálneho odpadu je plánovaný v dvojtýždňovom cykle, t.j. 26 

vývozov za rok. 

 

 

Čl. 18 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad a sa stanovuje takto: 

 

a) pre fyzické osoby uvedené v čl. 17 ods. 1 písm. a) je sadzba 0,0357 € na osobu 

a kalendárny deň – t. j. 13,- € na osobu/kalendárny rok, 

b) pre právnické osoby a podnikateľov uvedené v čl. 17 ods. 1 písm. b) a c) je 

sadzba 0,0631 € za kalendárny deň a osobu na sídlo alebo prevádzku – t. j. 23,- 

€ na osobu za kalendárny rok (pohostinstvá, predajne potravín, Espresso, 

Finančná správa, Oddelenie hraničnej kontroly PZ v katastri obce Vyšné 

Nemecké), 

c) množstvový zber, na základe požiadavky s následnou fakturáciou, pri vývoze 

veľkokapacitného alebo veľkoobjemového kontajnera s objemom 7 000 lit./7 

ton je cena vývozu 0,040 € za jeden dm3 komunálneho odpadu a 0,050 € za 

jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. 

2. Ak je v jednom rodinnom dome prihlásených od 1 do 4 poplatníkov, obec vydá 1 ks 

nálepky na jednu 110 lit. kuka nádobu. 

3. Ak je v jednom rodinnom dome prihlásených 5 a viac poplatníkov, obec vydá 2 ks 

nálepiek na dve 110 lit. kuka nádoby. 

4. V prípade požiadavky na ďalšiu nálepku je cena nálepky 18,- €. Taktiež v prípade 

straty nálepky sa vydá nová nálepka v cene 18,- €.  

5. Nálepky na označenie kuka nádob obec vydá poplatníkovi až vtedy, ak má uhradený 

poplatok a nemá nedoplatok za minulé zdaňovacie obdobia. 

 

 

Čl. 19 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 
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1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

2. 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. 

 

 

Čl. 20 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Obec 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. 

2. Podmienky na vrátenie poplatku sú najmä:  

- zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, 

- zánik práva užívať nehnuteľnosť, 

- zrušenie právnickej osoby, zánik živnostenského oprávnenia a pod. 

3. Obec zníži poplatok na 50 % alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník 

obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a 

predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce. 

4. Podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku preukazuje poplatník 

najmä: 

- potvrdením o štúdiu na vysokej alebo strednej škole alebo potvrdením o zaplatení 

poplatku za komunálny odpad v mieste, kde študuje, príp. zmluvu o ubytovaní v 

internáte,  

- potvrdením o ubytovaní mimo územia obce alebo prechodným pobytom v mieste, kde 

študuje alebo pracuje, 

- pracovným povolením alebo potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá 

sprostredkovala prácu v zahraničí, 

- potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe 

trvania, 

- potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania a pod. 

5. Obec odpustí poplatok: 

- za novorodencov za rok v ktorom sa narodili, 
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- osobám umiestneným v domove dôchodcov, ústave opatrovateľskej služby alebo v 

podobnom zariadení, 

- osobám, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú na neznámom mieste mimo obce a v zahraničí,  

- rodinám ktoré žijú v spoločnej domácnosti s väčším počtom osôb ako 6 poplatok za 

siedmu a každú ďalšiu osobu, ak domácnosť užíva len jednu kuka nádobu na 

komunálny odpad o objeme 110 lit.. V tomto prípade sa poplatok vyrubí ako pri 

šesťčlennej domácnosti.  

6. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona resp. tohto nariadenia, v individuálnych prípadoch, vyrubený poplatok znížiť 

alebo odpustiť rozhodnutím. 

7. Obec môže k 1. januáru zdaňovacieho obdobia oslobodiť od poplatku poplatníka, 

ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne 

bezvládna fyzická osoba. O oslobodení rozhoduje obecné zastupiteľstvo na žiadosť 

poplatníka. 

 

 

DEVIATA ČASŤ 

 

Čl. 21 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Správcom dane je obec Vyšné Nemecké, ktorá miestne dane a miestny poplatok 

vyrubuje a vymáha. 

2. Miestne dane  a miestny poplatok podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú na eurocenty 

nadol. 

3. Miestne dane a miestny poplatok sa uhrádza zamestnancovi obecného úradu 

v hotovosti alebo prevodom (vkladom) na bankový účet obce SK18 0200 0000 0000 

3542 9552. 

 

 

Čl. 22 

Zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku daní a poplatkov 

 

1. Porušením povinností podľa tohto nariadenia sa daňovník (poplatník) dopúšťa 

správneho deliktu. Za správny delikt uvedený v ust. § 154 zák. č. 563/2009 Z. z. 

Daňový poriadok, uloží obec daňovníkovi (poplatníkovi) pokutu v súlade s ust. § 154 

cit. zákona. 
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2. Pokuty a úrok z omeškania sú príjmom obce.  

 

 

Čl. 23 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vyšné Nemecké  dňa 

11.11.2022, Uznesením č.: 3-04/2022. 

2. Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Vyšné 

Nemecké. 

 

 

Čl. 24 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Vyšné Nemecké č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

 

Čl. 25 

Účinnosť 

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 

 

 

 

           Peter Zuza 

         starosta obce 
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.:2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

 

Daňové priznanie 

 


