
Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Pušovce č. 2/2008 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na kalendárny rok 2009 

 

Obec Pušovce v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a 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/ 

 v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Pušovce  toto 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie 

o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na kalendárny rok 2009 
 

 

I.  č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

Článok 1 

Druhy miestnych daní 

 

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

určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   

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

Pušovce v zdaňovacom roku 2009. 

(2) Obec Pušovce na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a/ daň z nehnuteľností, 

b/ daň za psa, 

c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 

d/ daň za nevýherné hracie prístroje, 

(3) Obec Pušovce 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  je kalendárny rok. 

 

II. č a s ť 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
Článok 2  

           Úvodné ustanovenie 

    

Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a/ daň z pozemkov, 

b/ daň zo stavieb, 

c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
1)

 (ďalej len „daň z bytov“). 



Článok 3 

Daň z pozemkov 

(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Pušovce v tomto členení: 

     a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 

     b) trvalé trávne porasty,  

     c) záhrady, 

     d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 
2)

, 

     e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 

     f) zastavané plochy a nádvoria, 

     e) stavebné pozemky, 

     h) ostatné plochy 
3)

 okrem stavebných pozemkov 

. 

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  

sady  a trvale trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery  

pozemku v m
2 
a hodnoty za 1 m

2 
pozemku uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov takto : 

      orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady .............   0,2287 €/m
2 

      trvalé trávne porasty   ................................................   0,0288 €/m
2 

                                          

 (3) 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 určená  

vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemku zistenej na 1m

2
 podľa  zákona č. 

382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku. Ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom obec 

stanovuje hodnotu pôdy bez porastov za 1m2 ............... 0,0398 €/m
2
  

 

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemkov za 1m

2
 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.582/2004 

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

    pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy...........  1,3278 €/m
2 

    pre stavebné pozemky ........................................................................13,2776€/m
2 

 

(5) Výpočet základu dane z pozemkov sa musí prevádzať vždy k  l. január zdaňovacieho         

obdobia.    Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude 

prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou 

 

(6) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná 

   a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady               0,40 % zo základu dane, 

   b/ trvalé trávne porasty                                            0,40 % zo základu dane, 

   c/ záhrady                                                                       0,40 % zo základu dane, 

   d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy        1,00 % zo základu dane, 

   e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske  

     využívané vodné plochy                                              0,40 % zo základu dane, 

   f/ zastavané plochy a nádvoria                                       0,40 % zo základu dane, 

   g/ stavebné pozemky                                                      0,25 % zo základu dane, 

   h/ ostatné plochy
3)

 okrem stavebných pozemkov          0,40 % zo základu dane. 



 

Článok 4 

Daň zo stavieb 

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Pušovce, ktoré majú jedno alebo viac 

nadzemných alebo podzemných podlaží  spojené so zemou pevným základom a drobné 

stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. 

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

    a) stavby na bývanie
3a)

 a drobné stavby 
3b)

, 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) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 

    d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené  

   alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

    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  administratívu  

          súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

    g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

  

(2) 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 konštrukcie stavby.  

 

(3) Ročná sadzba dane zo stavieb  za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy sa určuje takto:  

        a)   0,033 €  -  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 

        b)   0,033 €  -  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné    

                                hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej  

                                pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  

                                administratívu, 

        c)   0,116 €  -  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 

                                individuálnu rekreáciu, 

        d)   0,149 €  -  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 

                                a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo 

                                bytových domov, 

        e)   0,182 €  -  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

                                stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

                                vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

         f)  0,995 €  -   stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť  skladovanie  

                                a administratívu súvisiacu s ostatným  podnikaním a so zárobkovou  

                                činnosťou, 

         g)  0,099 €  -  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 

(4)  Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,033 € za každé  

      ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

  

(5)  Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú týmto nariadením určené rôzne sadzby  

       dane, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby  

          využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby. 



Článok 5 

Daň z bytov 

(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Pušovce, v ktorom aspoň jeden                                                                                                               

byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú  

byty a nebytové priestory. 

 

(2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v 

m
2
.   

 

(3) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy bytu 

a nebytového priestoru.  

 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

Článok 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1)  Od dane z pozemkov  a stavieb sú oslobodené 

     a)   pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 

podnikanie,  

b)   pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 
4)

, 

c)   močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma  

                hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa, 
5
) pásma ochrany prírodných  

                liečivých zdrojov I. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových  

                I. stupňa  
6
),  

d)   časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 

                bodov, geodetických základov, 
7
) stožiare rozvodu elektrickej energie,

 8
) stĺpy  

    telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na  

    rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod     

    elektrickej energie a vykurovacích plynov, 

   e)   pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách,  

    prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým  

    stupňom ochrany 
9 

), 

    f)  lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného  

    začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky, 

     

(2) Podľa miestnych podmienok v obci Pušovce sa od dane zo stavieb a dane z bytov 

oslobodzujú tieto stavby: 

    a)   stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo z 

zriadené na podnikanie,  

      Daň zo stavieb  za znižuje o 

            50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú  občania starší ako 70   

rokov, a občania s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím s  potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.  

 

(3) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia daňovej 

povinnosti u stavieb a bytov na bývanie je 70 rokov.  



 

(4) Zníženie dane sa poskytuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

Článok 7 

Vyrubenie dane 

 

(1)  Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru 

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

(2)  Daň nižšia ako  1,00 € sa nevyrubuje ani nevyberá. 

 

Článok 8 

Platenie dane 

 

  (1)  Daň z nehnuteľností sa platí v splátkach takto: 

         1. splátka v termíne do 31. mája, 

         2. splátka v termíne do 31. júla. 

 

        Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,19 a právnickej osobe 331,93 € je 

splatná naraz do 31. mája.                   

  

 

III. časť 

OSTATNÉ MIESTNE DANE 
 

Článok 9 

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 : 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat,  

c) pes so špeciálnym výcvikom, 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.  

 

(5) Sadzba  dane  je 6,6400 € 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 prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.   

 

7) Daňovník je povinný písomne oznámiť 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.  

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 mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená.  

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä 

označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, 

označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy 

vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní. 

 

(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 

a/ overeným čestným prehlásením vlastníka psa , alebo 

b/ potvrdením veterinárneho lekára  

 

(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích 

obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia  do 31. januára.   

 

Článok 10 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

(1) Predmetom  dane  za  užívanie verejného  priestranstva   je   osobitné  užívanie  verejného  

priestranstva,  ktorým  sa  rozumie  umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho  na  poskytovanie  

služieb, umiestnenie stavebného materiálu, stavebného a predajného zariadenia, 

informačno-reklamného  zariadenia,  zariadenia  cirkusu,  lunaparku  a  iných  atrakcií  

a  umiestnenie  skládky. 

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Pušovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

       a/ miestne komunikácie  

       b/ námestie pri rímsko-katolíckom kostole 

       c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce 

 

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie  

       a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

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

zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  

       c/ umiestnenie skládky,  

      d/ trvalé parkovanie vozidla, 

 

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m
2
  alebo parkovacie miesto. 



 

(6) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0,1700 € za  každý aj  začatý m
2  

osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.   

Za použitie predajného stánku, nachádzajúceho sa na verejnom priestranstve je 3,3200 

€ za deň. 

 

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 

užívania verejného priestranstva.  

 

(8) Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania 

verejného priestranstva Obecnému úradu v Pušovciach a to  pred  začatím  osobitného  

užívania  verejného priestranstva, výnimočne v deň,  v ktorom  sa má  realizovať užívanie 

verejného priestranstva.  

 

(9) 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 Pušovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a 

verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 

(10) Daňovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vznik daňovej povinnosti 

správcovi dane a ešte pred požitím verejného priestranstva zaplatiť daň . 

(11) Daň je splatná okamžite bez vyrubenia a platí sa na Obecnom úrad v Pušovciach v 

hotovosti. 

 

Článok 11 

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  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok: 

a/  99,5817 € za jeden nevýherný hrací prístroj, 

 

(6) Daňová povinnosť  vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   

 



(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť 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. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 

vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

 

(8) 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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

 

(9) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Pušovciach. Písomné oznámenie pri 

vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 

nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, dátum začatia prevádzkovania.  

Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, 

identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum 

ukončenia prevádzky. 

K písomnému oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné doklady 

výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj. 

 

(10) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ prevodným príkazom na č. ú. 3827-572/0200. 

 

(11) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu 

ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja  

b/ druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja 

c/ umiestnenie nevýherného hracieho prístroja  

d/ dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 

e/ dátum ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad 

obce v lehote stanovenej vo výzve. 

 

IV.  č a s ť 

 MIESTNY POPLATOK 

 

Článok 12 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

(1) Poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 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
10)

 alebo prechodný  pobyt
11)

  alebo ktorá je  

na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu
12)

 alebo  

jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu
13)

,   vinicu
14)

,  ovocný   sad
15)

,  

trvalý   trávny porast
16)

 na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  



okrem  lesného  pozemku
17)

  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 

vodná plocha 
18)

(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, 

poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto 

ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo 

užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba 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
19)

, 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/ správca
20)

, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

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

poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

 

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 

tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

 

(6) Sadzba poplatku je: 

 a/  0,0182 € za osobu  

 

(7) Určenie poplatku za kalendárny rok: 6,6430 € 

I. Obec určuje poplatok podľa ods. (6) bod a) ako : 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má 

alebo bude mať poplatník podľa § 10 ods.2 písm. a) tohto VZN v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt , alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať alebo 

 

(8) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 

odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  

skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) 

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo (IČO), 

b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach, 

 

(9) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z 

dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 



 

(10) Poplatok  podľa ods.(6) bod a) obec vyrubí platobným výmerom do 15.marca bežného 

roka.. 

 

(11) Splatnosť poplatku : poplatok podľa ods. (6) bod a) je splatný do 31.5. bežného roka. 

 

(12) Obec poplatok zníži o 50%  za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe  

čestného prehlásenia alebo iného dokladu 

a/   že sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo mimo 

bydliska z dôvodu turnusovej práce 

b/   študentom, ktorí preukážu, že sa zdržiavajú mimo bydliska  

c/   občanom starším ako 70 rokov 

d/   držiteľovi bronzovej Jánskeho plakety 

e/   držiteľovi preukazu ZŤP 

 

Obec odpustí poplatok 

a/    držiteľovi zlatej a striebornej Jánskeho plakety 

 

(13) Výška schváleného poplatku platí na celý kalendárny rok a na obdobie ďalších 

rokov až do doby, keď obecné zastupiteľstvo neschváli novú výšku poplatku na nasledujúci 

kalendárny rok. 

 

 

                                                          V.  č a s ť 
 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 13 

 

        Spoločné ustanovenia 

 

(1)  Miestnu daň podľa článku 1 ods. 1 písm. a), b), e) a f) a poplatok podľa  článku 1 ods. 2  

       možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia alebo zníženia 

      dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

(2)  Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v čl. 1 ods. 1 písm. a), b), e) a f) je  

       kalendárny rok. 

 

(3)  Správu miestnych daní a miestneho poplatku podľa článku 1 vykonáva obec.  

  

(4)  Daňovník je oprávnený uplatniť si úľavy alebo oslobodenia poskytnuté  týmto nariade- 

       ním  v lehote  oznamovacej  povinnosti,  podania  daňového priznania, najneskôr však   

       v lehote na podanie odvolania. V prípade nedodržania ustanovených lehôt  obec úľavu  

       alebo oslobodenie neposkytne. 

 

 (5)  Výnos  z  daní podľa  článku 1 ods. 1  a  poplatku podľa článku 1 ods. 2 vrátane výnosu 

       z pokuty a sankčného  úroku  vzťahujúcich  sa  k  týmto  daniam  a poplatku  sú  príjmom 

       rozpočtu obce. 

 

(6)  Daň obec vyberá: 



a) v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b) poštovým peňažným poukazom, 

c) bezhotovostným prevodom na účet obce 

       

(8)  Základ dane podľa článku 3 ods. 2 sa zaokrúhľuje na  eurocenty nadol. 

 

(9)  Daň, splátka dane, pomerná časť dane a poplatok podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú 

       na eurocenty nadol. 

 

(10) Ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych 

       daní a poplatku podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 

       v sústave územných finančných orgánov znení neskorších predpisov.  

 

(11) Vo  veciach,  ktoré toto  nariadenie  neupravuje,  platia  príslušné  ustanovenia  zákona 

       č. 582/2004 Z. z.  o  miestnych  daniach  a  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  

       stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 14 

Záverečné  ustanovenia 

 

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

na zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a  zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  

správe  daní  a  poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  znení 

neskorších predpisov. 

 

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pušovce  sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Pušovciach a to dňa  4.12.2008 

 

(3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Pušovce č. 1/2007 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pušovce. 

 

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Pušovciach. 

 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009. 

 

 

 

 

 

........................................... 

      Vladimír Marcin 

         starosta obce 
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