Toto VZN nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2012
V Pavlovej Vsi dňa 02.01.2013
podpis .........................

Obec Pavlova Ves v súlade s ust. § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ust. § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Pavlova Ves č. 1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 11, ods. 4, písm. d zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá tieto miestne dane
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje
a ukladá miestny poplatok za komunálne za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len poplatok).
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených pod písm. a), b), e),
a f) a poplatku je kalendárny rok.
Prvá časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Čl. 1
Daň z pozemkov
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č.
582/2004 Z. z. – orná pôda 0,1653 € a trvalé trávne porasty 0,0348 €.
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku
za 1 m², ktorú správca dane ustanovuje vo výške 0,1660 €.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria
a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m²
a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. – záhrady
1,32 €, zastavané plochy a nádvoria 1,32 € a ostatné plochy 1,32 €.
4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m²,
ktorú správca dane ustanovuje vo výške 19,92 €.
5. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,60 % zo základu dane,
b) záhrady
0,55 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,55 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,75 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky
0,30 % zo základu dane.

Čl. 2
Daň zo stavieb
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m² zastavanej plochy:
a) 0,052 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,120 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,156 € za stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,174 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,349 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 0,520 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,209 € za ostatné stavby.
2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok
0,02 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby podľa ods. 1
a príplatok za podlažie podľa ods. 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby.
4. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
Čl. 3
Daň z bytov
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru:
b) 0,060 € za byty,
c) 0,160 € za nebytové priestory.
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
využíva na iný účel ako na bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový
priestor.
1.

Čl. 4
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany
prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych
vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie
od dane z bytov na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov, držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov
vo výške 50 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
4. Daňovník je povinný k poskytnutiu daňového zníženia podľa ods. 2 doložiť kópiu
preukazu ŤZP, ŤZP/S.

1.

2.

3.
4.
5.

Druhá časť
DAŇ ZA PSA
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa
vlastní.
Vlastníkovi alebo držiteľovi psa vzniká daňová povinnosť 1. dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok 8,00 €
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú
známku. Známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť
správcovi dane. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa za úhradu 3,00 €
novú známku. Povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú
známku vrátiť.
Tretia časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. 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 .
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely, než na
ktoré je verejné priestranstvo určené. Takým užívaním sa rozumie najmä umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstiev v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
4. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m²
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň za:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
1,00 €/m²/deň
b) umiestnenie predajného zariadenia
1,00 €/m²/deň
c) umiestnenie stavebného zariadenia
0,33 €/m²/deň
d) umiestnenie skládky
0,33 €/m²/deň
e) umiestnenie skládky tuhých palív, ktorej doba trvania bude dlhšia ako 24 hodín
0,33 €/m²/deň
f) trvalé parkovanie vozidla vyhradeného priestoru 12 m² z verejného priestranstva ako
parkovisko pre určité účely
0,33 € /m²/deň
g) umiestnenie starého vozidla
0,33 € /m²/deň
5. Daňová povinnosť dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
6. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Správca dane vyrubí daň
rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

Štvrtá časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis1 (ďalej len
zariadenie).
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Sadzba dane je 0,33 € za osobu a prenocovanie.
4. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
5. Daň odvádza platiteľ bez vyrubenia polročne, a to do 15.4. a 15.10. b. r.
6. Platiteľ je povinný viesť presnú evidenciu osôb (ubytovaciu knihu) prechodne
ubytovaných v ubytovacom zariadení, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na
kontrolu.
7. Od dane sú oslobodené osoby do 12 rokov veku.
Piata časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1.
2.
3.
4.

5.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Sadzba dane je 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) druh predajného automatu.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Šiesta časť
DAŃ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

1.

2.

3.
4.
5.

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.
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Sadzba dane je 50,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov:
e) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
f) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
g) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
h) druh nevýherného hracieho prístroja.

§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

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.

Siedma časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K DANI ZA PSA, K DANI ZA
PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1. 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 do 31. januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2. 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 dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto
daňovej povinnosti.
3. Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho
obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
4. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto
daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové
priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k týmto daniam.
5. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie
obdobie jedným rozhodnutím.
6. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2, 3 a 4, správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane.
7. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu
vráti na základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie.
Osma časť
POPLATOK
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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, 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 vodnej plochy,
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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si

vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom
štát alebo obec, je platiteľom správca. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov,
môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden
z nich.
4. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na
vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej
povinnosti neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- kópiu úmrtného listu.
5. Sadzba poplatku je:
0,0356 € za osobu a kalendárny deň.
6. Správca dane poplatok zníži na:
0,0066 € na osobu a kalendárny deň pre:
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve
školy),
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne
dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od
zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie
o prechodnom pobyte),
7. Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie,
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem
rekreačných oblastí).
8. Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.
9. Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov, ktoré požiadali o množstvový zber
je 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
3
alebo 0,0531 € za jeden liter alebo dm komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
10. Poplatok podľa ods. 5, 6 a 7 sa vyrubí rozhodnutím.
11. Potvrdenie k poplatku podľa ods. 6 a 7 je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku
najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Deviata časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi sa uznieslo na tomto VZN dňa 13.12.2012.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 nadobúda účinnosť 1.1.2013.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Rudolf T o m k o
starosta obce

