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OBEC NAHÁČ 

 

Obec Naháč na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

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

odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2021 

 
O miestnych  daniach a  miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce  Naháč 
 

 

I.  č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

§  1 

 

1.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   

stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Naháč. 

 

2.  Obec Naháč  na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

       a/ daň z nehnuteľností, 

b/ daň za psa, 

c/ za nevýherné hracie prístroje,  

d/ daň za užívanie verejného priestranstva, 

e/ daň za jadrové zariadenie. 

 

3.  Obec Naháč na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    a   drobné   

stavebné  odpady. 

 

4. Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa,  dane za 

nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok. 
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II. č a s ť 

MIESTNE DANE 

 
§ 2 

Daň z nehnuteľností 

       

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a/ daň z pozemkov, 

b/ daň zo stavieb, 

 

§ 3 

Daň z pozemkov 

 

1. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č.  582/2004 Z. 

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

stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), v znení neskorších predpisov. 

 

2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Naháč v členení podľa § 6 ods. 1 

až 6 zákona o miestnych daniach. 

 

3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych 

daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho obdobia.    Na zmeny, 

ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, 

kde je to upravené platnou právnou úpravou. 

 

4. Správca dane na území celej obce Naháč určuje  ročnú sadzbu dane z pozemkov  pre 

jednotlivé druhy pozemkov nasledovne: 
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a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,                            

    trvalé trávne porasty - A                      

b/ záhrady -B                                                                                   

 0,55 %    zo základu dane 

  

 0,45 %   zo základu dane 

c/ zastavané plochy a nádvoria,                                       0,45 %   zo základu dane 

    ostatné plochy - C              0,45 %   zo základu dane  

d/ lesné pozemky a rybníky                           0,35 %   zo základu dane  

e/ stavebné pozemky –E                                                   0,50 %   zo základu dane   
        

5.  Základ dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov je nasledovný:  

  

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                 0,2499 eura/m2 

    trvalé trávnaté porasty                                                  0,0567 eura/m2 

b/ záhrady                                                                           1,3200 eura/m2 

c/ zastavané plochy a nádvoria                                         1,3200 eura/m2 

    ostatné plochy 

d/ lesné pozemky a rybníky     0,1000 eura/m2 

e/ stavebné pozemky                                                           13,2700 eura/m2 
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§ 4 

Daň zo stavieb 

 

1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych 

daniach. 

 

2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Naháč, ktoré majú jedno alebo viac 

nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom, na 

ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby 

alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, 

na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.    

                        

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

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 

  

4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná: 

 

a/  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu- 0.04€ 

     

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu- 0,07€    

 

c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu - 0,20€ 

 

d/ samostatne stojace garáže- 0,20€ 

 

e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu– 1€ 

 

f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou- 1€     

    

g/ ostatné stavby - 0,50€ 

 

5. Sadzba dane podľa odseku 4  tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje 

o  0,02 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie  podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia. 

 

§ 5 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

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 nehnuteľností. Ak 

sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, 
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vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci 

stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.  

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú 

v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti 

vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká  prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením 

daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva 

k vydraženej nehnuteľnosti.  

 

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

povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej 

povinnosti k dani z nehnuteľností  a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď 

tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali..  

 

3. Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz do 15 dní od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ak nepresiahne sumu 166 eur.  

 

Vyrubená daň z nehnuteľnosti prevyšujúca sumu viac ako 166 eur je splatná v 4 rovnakých 

splátkach: 

- prvá   splátka dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti   

     rozhodnutia 

- druhá splátka dane je splatná do     31. augusta 

- tretia  splátka dane je splatná do     31. októbra 

- štvrtá  splátka dane je splatná do    30. novembra 

       bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.      

 

4. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným na rozhodnutí. 

V prípade skoršieho uhradenia dane na splátky, správca dane akceptuje zníženie počtu 

splátok. 

 

5. Od dane z pozemkov sú oslobodené: 

- pozemky, na ktorých sú cintoríny 

- pozemky verejne prístupných priestorov a športovísk 

 

§ 6 

Daň za psa 

 

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

právnickou osobou. 

  

2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby 

a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.        

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

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

 

4.  Základom dane je počet psov.  
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5.   Sadzba  dane  je  5 €  za  jedného psa a kalendárny rok.  

 

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným ňom mesiaca, v ktorom pes prestal 

byť predmetom dane. 

 

§ 7 

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. Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

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

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

prevádzkuje.  

 

4.  Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

 

5. Sadzba dane je  33,- eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať,  a zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.  

 

7. Pre identifikáciu nevýherných hracích prístrojov je daňovník povinný označiť každý 

nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 

   - názov a výrobné číslo, 

   - obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýherného hracieho   

      prístroja 

  - adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja 

  - dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja  

 

§ 8 

Spoločné ustanovenia k dani za psa, za nevýherné hracie prístroje 

 

1. Priznanie k dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. 

 

2. Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník 

povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane, najneskôr do 30 dní odo dňa 

vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti. 

 

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, 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 nepodá čiastkové priznanie v lehote 

podľa zák. 582/2004 Z. z. § 99 b, ods. 2. 
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4. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

 

5. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným prevodom 

na číslo účtu vedeného vo VÚB,  SK35 0200 0000 0000 1382 5212, alebo poštovou 

poukážkou. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným 

v rozhodnutí. 

 

§ 9 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

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

priestranstva. 

2. Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumie: 

 Cintorín 

 Ihrisko pri Materskej škole 

 Fándlyho záhrada 

 Športový areál 

 Autobusové nástupištia 

 Kultúrny dom a priľahlé plochy 

 

V sporných prípadoch, či ide o verejné priestranstvo rozhodne obec. 

 

3. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa  rozumie:  

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

     b/umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,   

zariadenia   lunaparku a iných atrakcií,  

c/ umiestnenie skládky stavebného materiálu a veľkokapacitného kontajnera 

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 

 

4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v 

súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

5. Parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách sa zakazuje v období od 20. 

novembra až 15. apríla z dôvodu bezproblémovej zimnej údržby.  

6. Na verejných priestranstvách v obci sa zakazuje odstavenie vrakov, starých a nepojazdných 

vozidiel. 

7. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

8. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

9. Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je: 

 - prvých 7 dní odo dňa začatia osobitného užívania verejného priestranstva - bezplatne 

     - od 8. dňa je sadzba 0,20 eura  za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného 

priestranstva a za každý aj začatý deň.    

10. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 
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a zaniká  dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný  

oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Naháči 

najneskôr  v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú 

skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. 

Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Naháči skutočnosť, že osobitné užívanie 

verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 

11. Pri výpočte dane sa počíta každý m2 aj začatý, za každý deň aj začatý.  Obec vyrubí daň 

rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne: 

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

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

poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Naháči, 

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

mesačnými splátkami, pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec 

správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v Naháči pri  ohlásení vzniku  daňovej 

povinnosti daňovníkom. 

 

12. Správca dane nebude vyberať daň nižšiu ako 3€. 

 

13. Nedodržanie zákazov v ods. 5, 6 tohto paragrafu sa bude riešiť v priestupkovom konaní. 

 

14. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodení vlastníci atrakcií a predajných   

zariadení v období hodovej slávnosti. 

 

 

§ 10 

Daň za jadrové zariadenie   

  

1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je  jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna 

reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), 

a to aj po časť kalendárneho roka. 

 

2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie zariadenia do prevádzky a povolenia na 

prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. 

 

3. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 

ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. 

Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na 

účely tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce Naháč je  19 672 893 m2. 

 

4. Zastavané územie obce Naháč sa nachádza v  oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 

jadrovej elektrárne  V-2 v pásme ohrozenia nad 1/3 polomeru a do 2/3 polomeru ohrozenia. 

Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.  

 

5. Sadzba dane je ...........................  0,0013  eura za m2. 

 

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká 

dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. 

 

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
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odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku 

daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré 

doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Naháči . Písomné oznámenie 

pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 

zdroja.   

 

8. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho 

obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.  Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin 

základu dane podľa ods. 3 a sadzby dane podľa ods. 5 tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov 

v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú 

časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové 

zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov. Vyrubená daň za 

jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

                               

 

 

III.  č a s ť 

         MIESTNY POPLATOK 

 
§ 11 

Miestny poplatok za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 

 

1. Poplatok sa platí za  komunálne odpady (okrem elektroodpadov) a drobné  stavebné odpady 

(ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce. 

 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 

(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 pobyt  a prechodný  pobyt 

a súčasne je podľa odseku  2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom 

podnikania je miesto jej trvalého alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú 

prevádzkareň, poplatok platí iba raz  z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

 

4. 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 
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súhlasí;  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").  

 

5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; 

za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

 

6. Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 

tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. Ak 

viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 

poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. 

 

7. Sadzba poplatku je pre poplatníkov uvedených v bode 2 tohto ustanovenia určená 

nasledovne: 

 

Poplatník podľa písm. a) – 

fyzická osoba, ktorá má 

v obci trvalý pobyt 

Obec stanovuje paušálny poplatok za komunálny odpad vo 

výške 0,06575€ za osobu a kalendárny deň, t.j. 24€ za 

osobu na rok.  
 

Poplatník podľa písm. a) – 

ostatní poplatníci okrem 

fyzických osôb, ktoré majú 

v obci trvalý pobyt, t.j.: 

fyzická osoba, ktorá má 

v obci 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 

Obec stanovuje množstevný zber so sadzbou 0,013€ za 

liter komunálnych odpadov, t.j.: 

120l nádoba, 26 vývozov = 40,56€/rok 

240l nádoba, 26 vývozov = 81,12€/rok 

Poplatník podľa písm. b) 

a c): 

právnická  osoba,  ktorá  je   

oprávnená  užívať  alebo  

užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území  

obce na iný účel ako na 

Obec stanovuje množstevný zber so sadzbou 0,021€ za 

liter komunálnych odpadov, t.j.: 

120l nádoba, 26 vývozov = 65,52€/rok 

240l nádoba, 26 vývozov = 131,04€/rok 
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podnikanie, podnikateľ, 

ktorý je oprávnený užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania 

 

8. V prípade, ak poplatník nemá zbernú nádobu, je povinný požiadať obec o zabezpečenie 

zbernej nádoby a zaplatiť hodnotu nádoby podľa aktuálnej trhovej ceny. 

 

9. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa stanovuje na 0,05 € za 

1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. 

 

10. Poplatník  je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a  

a/ uviesť meno,  priezvisko, titul, rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa    § 77 ods. 7 

aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 

ods. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,  

sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 

b/ uviesť údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach 

/ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  

uvádzané údaje;  

c/ ak  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach  

predložiť aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku. 

     Na žiadosti doručené mimo stanovenej lehoty sa nebude prihliadať. 

 

11. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  

poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená. 

 

12. Poplatok vyrubí obec každoročne rozhodnutím  na celé zdaňovacie obdobie. 

 

13. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Poplatníci sú povinný uhradiť poplatok obci poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne 

obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK35 0200 0000 0000 1382 

5212. 

 

14. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe 

podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na 

území obce. Poplatník  musí o zníženie alebo odpustenie poplatku písomne požiadať 

a doložiť nasledovné aktuálne doklady: 

a) potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo v inom ubytovacom zariadení 

b) potvrdenie o návšteve školy  

c) potvrdenie o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte mimo územia obce 

d) nájomná zmluva 

e) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 

f) potvrdenie o zamestnaní v zahraničí, 

g) ZŤP, ZŤP/S preukaz (len v prípade, ak ide o osobu samostatne žijúcu v domácnosti) 

g) prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie 

zníženia alebo odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká. 
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 Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

  

 

15. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 14 je povinný poplatník zaslať 

obci do 30.1. príslušného kalendárneho roka, resp. do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej 

povinnosti. Na žiadosti doručené mimo termínu sa nebude prihliadať. 

 

16. Znížiť poplatok je možné maximálne o nasledovné sumy: 

      - v prípade paušálneho poplatku  max. 5€/osoba/rok 

      - v prípade množstevného zberu max. 10€/nádoba/rok 

 

17. Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka. 

 

IV.  č a s ť 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§  12 

        Spoločné ustanovenia 

 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec  Naháč  prostredníctvom 

starostu obce a poverených zamestnancov obce  Naháč .  

 

2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 

kontrolór obce Naháč .  

 

§ 13 

Záverečné  ustanovenia 

 

1. Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa 

na zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady 

zák. SNR č. 582/2004 Zb. a zák. SNR   č. 563/2009  Zb.  o  správe  daní  a  poplatkov  v  

znení neskorších predpisov. 

 

2. Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Naháč  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 

Naháči dňa:         uznesením č.. 

 

3. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 6/2020 O 

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

území obce Naháč    

     

4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022.  

  

V Naháči,  

 

                 PhDr. David Ivanovič, PhD. 

                                                                                                              starosta obce 
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Proces schvaľovania VZN: 

1. Zverejnenie na vývesnej tabuli a webovom sídle obce: 15.11.2021 

2. Lehota na pripomienkovanie: do 25.11.2021 

3. Vyhodnotenie pripomienok komisiou, resp. navrhovateľom:  

4. Zaslanie zápisnice z vyhodnotenia pripomienok:  

5. Vyhlásenie VZN zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle obce:  

 

Dôvodová správa: 

 

Cieľom predkladaného VZN je úprava výšky miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálny odpad. Vzhľadom k tomu, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu sa v obci 

pohybuje nízko – okolo 20% -  zvyšujú sa náklady na likvidáciu komunálneho odpadu. Za 

negatívny trend možno považovať aj to, že množstvo komunálneho odpadu sa z roka na rok 

zvyšuje. 

Z uvedených dôvodov sa zvyšuje suma poplatku na rok 2022 na 24€/osoba/rok. 

Uvedená výška poplatku je porovnateľná s ostatnými okolitými obcami. V roku 2021 mali napr. 

Bíňovce poplatok vo výške 25€, Trstín 30€,  Chtelnica 25€, Kátlovce 25€ s predpokladom 

zvýšenia v roku 2022. 

Po takmer 15 rokoch sa upravuje sa aj výška dane zo stavieb a pozemkov. Zmena sa viac dotkne 

právnických osôb ako fyzických. Pre porovnanie ak daňovník 1 zaplatil v roku 2021 daň vo 

výške 10,55€, v roku 2022 by to malo byť 12,16€. Ak daňovník 2 zaplatil v roku 2021 daň vo 

výške 23,66€, v roku 2022 by to malo byť 27,64€. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Naháči 

a) schvaľuje 

VZN č. 2/2021 O miestnych  daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce  Naháč. 

 

 

 

Dátum:    15.11.2021                                            

                 PhDr. David Ivanovič, PhD. 

                                                                                                              starosta obce 

 

 


