Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2022
obce Pavlova Ves
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum
účinnosti
01.01.2023

Dátum vyhlásenia: 21.11.2022

Obec Pavlova Ves na základe ust. § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) a ust. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie
obce Pavlova Ves č. 1/2022
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
1.

2.
3.

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi rozhodlo v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb., že obec Pavlova Ves ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza výber:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje miestne dane a poplatok uvedené v ods. 1 tohto
ustanovenia v súlade so zákonom.
Správu daní a poplatku (ďalej len „správu daní“) uvedených v ods. 1 tohto ustanovenia vykonáva
obec Pavlova Ves.
Prvá časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Čl. 1
Daň z pozemkov

Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona zvyšuje
nasledovne:
Druh pozemku

Hodnota pozemku

Sadzba dane

0,1653 eur/m²

1,00 % zo základu dane

0,0348 eur/m²

1,00 % zo základu dane

b) záhrady

1,32 eur/m²

0,75 % zo základu dane

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,32 eur/m²

0,75 % zo základu dane

0,1660 eur/m²

1,00 % zo základu dane

19,92 eur/m²

0,30 % zo základu dane

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávne porasty

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) stavebné pozemky

Čl. 2
Daň zo stavieb
1.

Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce správca dane v zmysle § 12 ods. 2 zákona zvyšuje za
každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:

Druh stavby

Sadzba dane

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) priemyselné stavby, 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 súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
2.

0,10 eur/m²
0,25 eur/m²
0,18 eur/m²
0,18 eur/m²
0,40 eur/m²
1,00 eur/m²
0,25 eur/m²

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,03 eur za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Čl. 3
Daň z bytov

Ročnú sadzbu dane z bytov na území obce správca dane zvyšuje na 0,15 eur za každý aj začatý m²
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Čl. 4
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.

2.
3.

4.
5.

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve osôb
starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Správca dane ustanovuje zníženie o 50 % zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických
osôb v hmotnej núdzi alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Nárok na zníženie dane podľa ods. 3 tohto ustanovenia sa uplatňuje v priznaní k dani
z nehnuteľností po predložení dokladu preukazujúceho dôvod na zníženie dane.
Fyzická osoba v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba úplne alebo prevažne bezvládna si uplatňuje
nárok na zníženie dane každoročne v lehote určenej v zákone. Daňovník predloží k priznaniu
doklad z ÚPSVaR (napr. o poberaní dávok v hmotnej núdzi) vystavený v januári príslušného
zdaňovacieho obdobia.

6.

Ak si fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
uplatnila nárok na zníženie dane podľa ods. 3 tohto ustanovenia v predchádzajúcom zdaňovacom
období a nedošlo u nej k žiadnej zmene, nemusí každoročne žiadať o zníženie dane.

Druhá časť
DAŇ ZA PSA
Čl. 5
Sadzba dane za psa
Ročná sadzba dane za jedného psa je 10,00 eur.
Čl. 6
Zníženie dane za psa
Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa o 50 % daňovníkovi, ktorý predloží doklad o osvojení
psa z útulku.
Čl. 7
Vyrubenie dane z nehnuteľností a dane za psa
1.

2.
3.

Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé
zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Suma dane, ktorá je v úhrne najviac 3,00 eur sa nebude
vyrubovať ani vyberať.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane vyrubí
daň na základe čiastkového priznania.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia,
správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľnosti vydražiteľovi alebo dedičovi,
začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.

Tretia časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 8
1.
2.

3.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely, než na ktoré je
verejné priestranstvo určené. Takýmto užívaním sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie motorového vozidla.
Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Čl. 9
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného
priestranstva a za každý aj začatý deň je 1,00 eur.

Štvrtá časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 10
Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 eur za osobu a prenocovanie.
Čl. 11
Náležitosti, lehoty a iné podrobnosti oznamovacej povinnosti dane za ubytovanie
Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje prechodné
ubytovanie, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane, za každé ubytovacie
zariadenie, ktoré prevádzkuje na území obce minimálne tieto údaje:
a) názov a adresu ubytovacieho zariadenia,
b) kategóriu ubytovacieho zariadenia,
c) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia,
d) zmeny oznámených skutočností v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,
e) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia ubytovacieho zariadenia, ubytovaciu
kapacitu a počet lôžok v zariadení
f) ubytovaciu kapacitu a počet lôžok v zariadení.
Čl. 12
Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie, rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane za
ubytovanie
1. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme
(ďalej len „kniha“) na účely dane za ubytovanie, ktorá obsahuje minimálne tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu každej ubytovanej osoby,
b) dátum narodenia ubytovanej osoby,
c) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu,
d) deň príchodu,
e) deň odchodu,
f) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci.
2. Platiteľ dane je povinný pre účely dane za ubytovanie na výzvu správcu dane predložiť knihu,
vrátane účtovnej evidencie týkajúcej sa ubytovania.
Čl. 13
Spôsob vyberania dane, spôsob a lehota jej odvodu
1.

Daň za ubytovanie odvádza platiteľ dane na účet obce Bobrovec alebo v hotovosti do pokladne bez
vyrubenia.

2.

3.

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení mesiaca podľa oznámenia
„Mesačné oznámenie vyúčtovania dane za ubytovanie ...“ za príslušný mesiac, ktoré je platiteľ dane
povinný predložiť správcovi dane do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca.
Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení
dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí celkovú výšku dane za ubytovanie.

Piata časť
POPLATOK
Čl. 14
Sadzba poplatku za komunálny odpad
1.

2.

Obec stanovuje sadzbu poplatku vo výške:
a) 0,0685 eur za osobu a kalendárny deň,
b) 0,0231 eur za 1 liter odpadu pre právnické osoby a podnikateľov zapojených do
množstvového zberu,
c) 0,0200 eur za kilogram za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
Pre určenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov podľa § 79 ods. 4 pís. a) zákona obec
ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
Čl. 15
Určenie poplatku, spôsob a lehota na zaplatenie poplatku

1.

2.
3.

Poplatok sa určuje:
a) podľa čl. 14, ods. 1, písm. a) tohto nariadenia ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v určenom období,
b) podľa čl. 14, ods. 1, písm. b) tohto nariadenia ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby.
Obec vyrubí poplatok rozhodnutím, v ktorom bude uvedený spôsob a lehota na zaplatenie poplatku.
Poplatok podľa čl. 14, ods. 1, písm. c) tohto nariadenia sa vyberie v hotovosti priamo do pokladne
obce bez vydania rozhodnutia podľa skutočne uloženého drobného stavebného odpadu bez
škodlivín na určenom mieste v obci.
Čl. 16
Podmienky vrátenia poplatku alebo pomernej časti pri paušálnom poplatku

1.

2.

Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri zmene a zániku
poplatkovej povinnosti je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote po právoplatnom rozhodnutí
o úprave poplatku a po splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku.
Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri znížení alebo odpustení
poplatku je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote, splnenie podmienok uvedených v čl. 17
až čl. 19 tohto nariadenia, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o úprave poplatku ak po
splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku.

Čl. 17
Podmienky pre zníženie poplatku
1.

2.

3.
4.
5.

Žiadosť na zníženie poplatku je podaná platiteľom poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie,
v žiadosti platiteľ poplatku uvedie poplatníka a obdobie, na ktoré si uplatňuje zníženie poplatku za
komunálny odpad.
K žiadosti platiteľ poplatku predloží hodnoverný doklad uvedený v čl. 18 a čl. 19 tohto nariadenia,
ktorý musí obsahovať dátum odkedy a dokedy sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať mimo
obce Pavlova Ves, podmienkou v zmysle zákona je, že poplatník sa musí zdržiavať mimo územia
obce viac ako 90 dní v príslušnom zdaňovacom období. Doklad musí byť vystavený v príslušnom
zdaňovacom období.
Platiteľ poplatku predkladá doklad v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje vrátane
prekladu do štátneho jazyka Slovenskej republiky (okrem dokladu vystavenom v českom jazyku).
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
Žiadosť a predložené doklady podáva platiteľ poplatku písomnou formou osobne alebo poštou na
adresu obce Pavlova Ves alebo elektroniky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Čl. 18
Zníženie poplatku

1.

Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku uvedenú v čl. 14. ods. 1, písm. a) tohto
nariadenia v príslušnom zdaňovacom období zníži o 50 % za osobu a kalendárny deň, za obdobie,
za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku uvedených v tomto
ustanovení, vrátane ustanovenia čl. 17 tohto nariadenia.
2. Ak si poplatník poplatku uplatňuje nárok na zníženie poplatku na žiaka alebo študenta, ktorý
navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, uvedie v žiadosti údaje o poplatníkovi
minimálne v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta
a názov a adresu školy, doloží potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie ubytovacieho
zariadenia.
3. Doklady, ktoré platiteľ poplatku predkladá každoročne k žiadosti o zníženie poplatkovej povinnosti
podľa tohto ustanovenia sú:
a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom
období vykonáva prácu mimo trvalého pobytu poplatníka a do miesta výkonu práce nedochádza
denne, (nie pracovnú zmluvu) alebo
b) potvrdenie príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej
farnosti, rehole, kláštore alebo
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu poplatníkovi v zahraničí.
Čl. 19
Odpustenie poplatku
1.

2.

3.

Žiadosť na odpustenie poplatku je podaná platiteľom poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie,
v žiadosti platiteľ poplatku uvedie poplatníka a obdobie, na ktoré si uplatňuje odpustenie poplatku
za komunálny odpad.
K žiadosti platiteľ poplatku predloží hodnoverný doklad, ktorý musí obsahovať dátum odkedy
a dokedy trvá dôvod, na základe ktorého si platiteľ poplatku uplatňuje nárok na odpustenie
poplatku, doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období.
Správca dane na základe žiadosti platiteľa poplatku poplatok odpustí, ak sa poplatník
v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo sa bude zdržiavať v zahraničí. Doklady, ktoré
platiteľ poplatku predkladá každoročne k žiadosti o odpustenie poplatkovej povinnosti sú:

a)

4.

potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom
období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva) alebo
b) zahraničný živnostenský list alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti v zahraničí alebo
c) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
d) potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí alebo
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo
f) potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí alebo
g) potvrdenie o dennom štúdiu v zahraničí.
Pri turnusových prácach v zahraničí sa poplatok zníži podľa ustanovenia čl. 18 tohto nariadenia.
Správca dane na základe žiadosti odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže na základe
dokladov, že užíva priestory nehnuteľnosti na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom
alebo je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti alebo je
umiestnený v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, reedukačnom zariadení, v detskom
domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody.

Šiesta časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi sa uznieslo na tomto VZN dňa ..................
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Bartolomej Valo
zástupca starostu obce

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený vyvesením na úradnej tabuli
a webom sídle obce Pavlova Ves od 21.11.2022 do ..................
VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce
Pavlova Ves od ...................... do ...........................

