Všeobecné záväzné
nariadenie

č.

3 / 2011

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce Veľké Ozorovce

Obec Veľké Ozorovce podľa § 6 ods. 1,§ 11 ods.4 písm. d) a g) 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 vydáva všeobecné záväzné nariadenie k miestnym daniam a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmetom dane
(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia(VZN) podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ ďalej len
citovaného zákona/ na území obce Veľké Ozorovce upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Veľké Ozorovce .
(2) Obec Veľké Ozorovce na svojom území ukladá tieto druhy miestnych daní:
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 Veľké Ozorovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje najmä základ dane , sadzbu dane, podmienky vyberanie
dane , spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti , podrobnosti a náležitosti
oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia , zníženia dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia
a zníženia dane , spôsob vyberania dane , rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely
dane , jej náležitosti , lehoty a spôsob odvodu dane .
(5) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku a to dane z nehnuteľností, dane za
psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za užívanie verejného
priestranstva je kalendárny rok.

Druhá časť
Daň z nehnuteľností
§2
Predmetom dane
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome („ ďalej len daň z bytov“).

Daň z pozemkov
§ 3 – Daňovník
Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 /citovaného zákona/.

§ 4 - Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Veľké Ozorovce v členení podľa § 6
/citovaného zákona/

§ 5 - Základom dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky v 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 určená zákonom.
Hodnota pozemkov je :

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,4750 € za každý i začatý m2
b) trvalo trávne porasty 0,1191€ za každý i začatý m2
c) záhrady 1,32 € za každý i začatý m2
d) zastavané plochy a nádvoria 1,32 € za každý i začatý m2
e) stavebné pozemky 13,27 € za každý i začatý m2
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,32 € za každý i začatý m2
(2) 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 určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na 1m2 zistenej podľa platných predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku .
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada , zastavané plochy a nádvoria , stavebné
pozemky a ostatné plochy, je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v zákone .
§ 6 – Sadzby dane

(1) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 8 ods. 2 /citovaného
zákona/. 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.
(2)Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov v obci veľké Ozorovce pre jednotlivé druhy pozemkov
je nasledovná:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ............................. 0,40 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty .......................................................... 0,50 % zo základu dane,
c/ záhrady ................................................................................ 0,30 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ..................... 0,35 % zo základu dane,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy .......................................................... 0,40% zo základu dane,
f/ zastavané plochy a nádvoria .................................................... 0,30 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky ................................................................... 0,10 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov .......................... 0,20 % zo základu dane.

Daň zo stavieb
§7 – Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 /citovaného zákona/ .
§ 8 – Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 / citovaného zákona/.

§ 9 – Základ dane
(1) 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.
§ 10 – Sadzby dane

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,03 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(2) V obci Veľké Ozorovce je sadzba dane zo stavieb nasledovná

a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,03 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo ,okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 0,03 € ,

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,10 € ,
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené ,alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,13 € ,
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu ,stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie ,vrátané stavieb na vlastnú administratívu
0,17 € ,
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,33 € ,
g/ ostatné stavby 0,10 € / neuvedené v písmenách a) až f)/.
h/ ročná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,03€ za každý aj začatý m2
zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie , okrem prvého nadzemného podlažia,
/§ 12 ods.3 citovaného zákona/
Daň z bytov
§ 11 – Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú osoby v ustanovení § 13 /citovaného zákona/ .
§ 12 – Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Veľké Ozorovce, v ktorom aspoň jeden byt
alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty
a nebytové priestory.
§ 13 – Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu , alebo nebytového priestoru v m2.
§ 14 – Sadzby dane

Ročná sadzba dane z bytov je 0,03 €
nebytového priestoru.

za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu,

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
§ 15 – Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Podľa miestnych podmienok v obci Veľké Ozorovce sa znižuje daň z pozemkov v zmysle § 17
ods. 2 /citovaného zákona/ u týchto pozemkov:
a/ 20 % daňovej povinnosti za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania ,ktorí v danom roku dosiahnu
70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
b/ pozemky slúžiace školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
c/ pozemky , na ktorých sú cintoríny
d/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej
ťažby / prvej prebierky / .
(2) Podľa miestnych podmienok v obci Veľké Ozorovce sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov
v zmysle § 17 ods. 3 / citovaného zákona/ u týchto stavieb :
a/ 20 % daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú občania , ktorí v danom
roku dosiahnu 70 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím , alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím a potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie .
b/ 20 % daňovej povinnosti za samostatné stojace garáže , ktorých vlastníkmi sú občania, ktorí
v danom roku dosiahnu 70 rokov, alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím ,alebo držitelia
preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím a potrebou sprievodcu , ktoré slúžia pre motorové vozidlo , ktoré slúži na dopravu.
(3) Zníženie dane správca dane priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31.01.
zdaňovacieho obdobia. Doklad preukazujúci dôvod oslobodenia od dane , alebo zníženie dane :
- platný občiansky preukaz
- platný vodičský preukaz
- platný preukaz ZŤP
(4) Daňová povinnosť vzniká k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník
stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť
týmto dňom. Na 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.
(5) 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.

(6) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vzniká daňová
povinnosť , ak tento zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane
z nehnuteľnosti alebo zmena zníženia dane z nehnuteľnosti, zmena vekovej hranice občanov
a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľnosti podľa § 104 ods. 2 a 4 /citovaného
zákona/.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§
5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2) citovaného zákona, priznanie podá každá fyzická osoba ,alebo
právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty

na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov , ktorí majú pozemok, stavbu, byt
alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: v tomto
prípade priznanie podáva jeden z manželov.
(7) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si
sám vypočítať.
(8) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je
povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania.
Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa
tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
(9) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. mája
bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 / citovaného zákona/.
§ 16 – Vyrubenie dane a platenie

(1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná u fyzických osôb do 16,60 € a u podnikajúcich
fyzických osôb a právnických osôb do 165,97 € do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
Vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nad 16,60 € a u podnikajúcich fyzických
osôb a právnických osôb nad 165,97 € je splatná v štyroch splátkach a to :
- prvá splátka do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia ,
- druhá splátka do 31. júla bežného zdaňovacieho obdobia
- tretia splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia
-štvrtá splátka do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia
( 2) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,32 € nebude vyrubovať ani vyberať( § 20

ods. 3 /citovaného zákona/.
(3) Spôsoby vyberania dane :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu ,
b/ poštovým peňažným poukazom
c/ bezhotovostným prevodom na účet obce

Tretia časť
Daň za psa
§ 17 – Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 23 / citovaného zákona/.
§ 18 - Predmet dane
(1) Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov ,chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely , pes umiestnený v útulku
zvierat, pes so špeciálnym výcvikom , ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 19 – Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 20 – Sadzby dane

Sadzba dane je 3,32 € za jedného psa a kalendárny rok a za ďalšieho psa 3,32 € .

§ 21 – Spôsob preukázania vzniku a zániku dňovej povinnosti dane za psa
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa
(2) 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.
( 3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti v zmysle ust. § 27 /
citovaného zákona/ a v rámci oznamovacej povinnosti uviesť :
a/ ak ide o fyzickú osobu , minimálne tieto základne údaje :
- meno , priezvisko , titul , adresa trvalého pobytu , adresa prechodného pobytu / ak sa daňovník
nezdržuje na adrese trvalého pobytu , rodné číslo resp. dátum narodenia / ak ide o fyzickú osobu ,
ktorá nemá trvalý pobyt na území SR / a kontaktné údaje .
b/ ak ide o podnikateľa alebo o právnickú osobu , minimálne tieto základne údaje :
- obchodné meno a názov , IČO , ak ide o fyzickú osobu , ktorá podniká , uvádza sa aj rodné číslo
daňovníka , sídlo , miesto podnikania a kontaktné údaje ,
- údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie
písomnosti v rozsahu , meno , priezvisko , rodné číslo , IČO , adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje
- číslo bankového účtu , z ktorého bude daň uhradená .
(4) Ak daňovník nie je spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu , oznamovaciu povinnosť plní jeho
zákonný zástupca , prípadne opatrovník , ktorý je tiež povinný uviesť údaje v rozsahu podľa § 22 ods.
1 tohto VZN .
(5) Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovníka povinnosť uviesť :
- adresu , kde sa pes zdržiava , chová , resp. adresu prechodného držania psa ,
- dátum , odkedy je daňovník vlastníkom , resp. držiteľom psa ,
- dátum narodenia psa , vek popis a meno psa .
(6) Obecný úrad vydá držiteľom psou prvú evidenčnú známku pre psou bez náhrady . Známka je
neprenosná na iného psa . Odcudzenie , zničenie alebo stratu známky je držiteľ povinný oznámiť
správcovi dane do 14 dní odvtedy , čo zničenie alebo stratu známky zistil. Pri odhlásení psa
z evidencie obci je povinný majiteľ psa evidenčnú známku správcovi dane vrátiť a ten ju zneškodní ,
pri vydaní náhradnej známky je daňovník povinný zaplatiť 0,66 € .
§ 22 – Platenie dane za psa
(1) Daňovník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti na účely platenia dane vyzdvihnúť si
u správcu dane evidenčné číslo pre identifikáciu dane , číslo účtu vrátane variabilného symbolu,
v prospech ktorého daňovník daň uhradí .
(4) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom . V ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce
c) poštovým peňažným poukazom

Štvrtá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 23 - Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 24 – Predmet dane
(1) Predmetom dane / § 30 cit. zákona/ je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným
priestranstvom na účely tohto VZN , v súlade citovaným zákonom sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce Veľké Ozorovce. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN , v súlade
citovaným zákonom nie sú pozemky , ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona / Občiansky
zákonník, Obchodný zákonník/.
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva v obci Veľké Ozorovce sú:

a/ parkovisko - pred cintorínom
b/ pred kostolom
c/ pred Obecným úradom
d/ parkovisko pre nákladnú dopravu na ulici Hlavnej č. d. 50 do č. d. 57.
(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva .
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia a predajného zariadenia , zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky
§ 25 – Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
§ 26 – Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za :
a/ služby a predaj 3,32€ za každý aj začatý m2 osobitne užívaného a za každý začatý deň,

b/ umiestnenie skládok ( stavebný materiál, príp. stavebné zariadenia, skládky tuhého paliva,
prípadne iných skládok) ,osobitného užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý
mesiac 1,66 €
c/ umiestnenie zariadenia cirkusu , lunaparku prípadne iné atrakcie 0,17 € za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý začatý deň.
§ 27 – Oznamovacia povinnosť
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne
alebo písomne podať oznámenie o začatí osobného užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu vo Veľkých Ozorovciach / do 3 dní / osobitného užívania
verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.
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 vo Veľkých
Ozorovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo
bolo uvedené do pôvodného stavu.
(2) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom 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 vo Veľkých Ozorovciach ,
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 vo Veľkých Ozorovciach pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni , za ktoré daň
bola zaplatená . Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká , ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi .

Piata časť
Daň za predajné automaty
§ 28 – Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba , alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 29 – Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti . Predmetom dane za predajné automaty nie sú
automaty , ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej doprave .
§ 30- Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 31 – Sadzba dane

Sadzba dane je 33,19 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 32 – Oznamovacia povinnosť ,
vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
(2) 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 dni 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.
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.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad vo Veľkých Ozorovciach . Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu,
miesto prevádzkovania . Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné
údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(3) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu ,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce ,
c/ poštovým peňažným poukazom
(4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne
každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu .,
b/ miesto prevádzkovania
c/ začiatok a ukončenie prevádzkovania,

Šiesta časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 33 – Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba , alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 34 – Predmet dane
(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.

§ 35 – Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov

§ 36– Sadzba dane
Sadzba dane je 33,19 € za jeden nevýherný hrací prístroj , biliard , stolný futbal , šípky za
kalendárny rok
§ 37 – Oznamovacia povinnosť ,
vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(2) 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 dni 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.
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.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne, alebo
doporučeným listom na Obecný úrad Veľké Ozorovce . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja,
miesto prevádzkovania . Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné

údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(3) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu ,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce ,
c/ poštovým peňažným poukazom
(4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja ,
b/ miesto prevádzkovania ,
b/ začiatok a ukončenie prevádzkovania ,

Siedma časť
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 38 –
Poplatník za komunálne a stavebné odpady
(1) Poplatok platí poplatník , ktorým je fyzická , alebo právnická osoba určená v ustanovení § 77 ods.
2 až 4 a ods. 7 / citovaného zákona/ .
(2) Platiteľom poplatku je fyzická , alebo právnická osoba určená v ustanovení § 77 ods. 5
/citovaného zákona/ .
§ 39 – Určenie poplatku
(1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného roka .
(2) Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) / citovaného zákona/ ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období , počas ktorých má , alebo bude mať
poplatník trvalý alebo prechodný pobyt , alebo počas , ktorých nehnuteľnosť užíva ,alebo je oprávnený
ju užívať .
(3) Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 /citovaného zákona/ plní povinnosti aj za ostaných členov
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej
domácnosti .
(4) Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikateľovi podľa § 77 ods. 2 písm. b) , c) ,
/citovaného zákona/ , ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti ,alebo dohodu
o používaní zbernej nádoby prenajímateľa / ďalej len dohoda / v zdaňovacom období . Podmienkou na
nevyrubenie poplatku je predloženie overenej kópie nájomnej zmluvy , alebo dohody s nájomcom .
Nájomca zbernej nádoby musí byť uvedený v zozname právnických osôb a podnikateľov , ktorý
predkladá prenajímateľ správcovi dane .

§ 40 – Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku sa stanovuje :
a/ ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období , počas ktorých má ,alebo
bude mať poplatník podľa § 77 odst. 2 písmeno a/ citovaného zákona/ trvalý a prechodný pobyt
- Sadzba poplatku 0,01€ / deň t.j. 3,32 € / osobu / kalendárny rok ,
b/Pre poplatníka u nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba,
ak túto neužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt ( napr. rekreačná chata,
chalupy, garáže, záhrady a pod. )
- Sadzba poplatku 0,01€ / deň t.j. 3,32 € / osobu / kalendárny rok ,

c/ obchody, pohostinstva , priemysel a ďalšie podnikateľské subjekty , ŠPP, Skládka OZOR
- Sadza poplatku 0,02 € / deň t.j. 6,64 € / zamestnanca / kalendárny rok
d/ veľkokapacitný kontajner vojsko 162,65 € – podľa Zmluvy o poskytnutí služby , vývoz
a zneškodňovanie odpadu s Ministerstvom obrany SR ( každoročne ) .
§ 41 – Ohlasovacia povinnosť
(1) Každý poplatník , resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu
a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 citovaného zákona do jedného mesiaca :
a/ od vzniku povinnosti platiť poplatok ,
b/ odo dňa , kedy nastala skutočnosť , ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti ,
c/ od skončenia príslušného kalendárneho roka , za ktorý platil poplatok , v prípade ak došlo k zmene
už ohlásených údajov .
(2) Poplatník , ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti / tzv.
platiteľ / je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka , za
ktorého plní poplatkovú povinnosť, a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý , resp. prechodný pobyt , užíva ,
alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa .
(3) Ak ide o poplatníka , u ktorého došlo k vzniku zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti
v priebehu spoplatňovacieho obdobia , je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom
kalendárnom roku , počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý pobyt , alebo prechodný pobyt ,
alebo počas ktorých nehnuteľnosť v obci užíval , bude užívať alebo je oprávnený užívať , ako aj iné
rozhodujúce údaje pre určenie poplatku a dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti .
(4) Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) citovaného zákona je
povinný v ohlasovaní uviesť :
- obchodné meno , plný názov ,
- IČO , ak je poplatník fyzická osoba , ktorá podniká , uvedie rodné číslo
- presnú adresu sídla , miesto podnikania , miesto prevádzok na území obce ,
- údaje o splnomocnenom zástupcovi , alebo štatutárnom zástupcovi na doručovanie písomnosti ,
- číslo účtu , z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť ,
- údaje potrebné na vyrubenie poplatku / objem zbernej nádoby a počet zberných nádob , frekvenciu
odvozov , odberné miesta / ,
- zoznam právnických osôb podnikateľov , ktorí využívajú pridelenú zbernú nádobu na základe
dohody pričom zoznam sa predkladá za každé odberné miesto .
(5) Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ § 77 ods. 2 písm. b) , c) citovaného zákona je
povinný doložiť správcovi poplatku výpis s obchodného registra , živnostenského listu , licenciu ,
resp. inú listinu , na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť .
(6) Právnická osoba alebo podnikateľ , ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti
/ ďalej len nájomca / a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady prenajímateľovi , zabezpečujúcemu službu prostredníctvom pridelenej zbernej
nádoby , za ktorú platí poplatok správcovi poplatku , je povinný správcovi poplatku predložiť kópiu
nájomnej zmluvy v rámci ohlasovacej povinnosti . Kópiu platnej zmluvy alebo dohody , vrátane
dodatkov je nájomca povinný predložiť správcovi , prvýkrát do 31.1. spoplatňovacieho obdobia. Ak
dohoda o používaní zbernej nádoby za komunálne odpady / prípade dodatok k dohode / bude
podpísaná v priebehu spoplatňovacieho obdobia , nájomca je povinný predložiť ju v rámci ohlasovacej
povinnosti do 30 dní odo dňa , keď táto skutočnosť nastala .
(7) Nájomca je povinný po zrušení nájomnej zmluvy , ktorá obsahovala údaje o platbách za
komunálny odpad , písomne oznámiť správcovi poplatku zánik poplatkovej povinnosti , resp. vznik
alebo zmenu poplatkovej povinnosti , ak právnická osoba alebo podnikateľ je naďalej oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce .
(8) Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 citovaného zákona predložiť spolu
s ohlásením aj potvrdenie poukazujúce odôvodnenosť ohlásenia .
(9) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku , jeho správca
vychádza z posledných jeho známych údajov .

§ 42 – Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom
(2) 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§ 77 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 citovaného
zákona , ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti , plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony , v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho
zákonný zástupca, pripadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť
obci.
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 citovaného zákona , spolu s ohlásením
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súčasne požaduje zníženie ,alebo odpustenie
poplatku podľa § 83 citovaného zákona , aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie , alebo odpustenie
poplatku.

§ 43 – Splatnosť poplatku
(1) Poplatok pre zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí správcovi poplatku v dvoch splátkach splatných do 31.05. mája a do 31. júla
bežného spoplatňovacieho obdobia .
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu spoplatňovacieho obdobia , vyrubený poplatok je
splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru , pokiaľ správca
poplatku neurčí v platobnom výmere jeho splatnosti inak .
(3) Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky.
(4) Spôsoby vyberania poplatku :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce
c/ poštovým peňažným poukazom

§ 44 – Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
(1) Obec, ktorá poplatok spravuje , môže v jednotlivých prípadoch poplatok odpustiť za obdobie za
ktoré poplatník obci preukáže :
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiaval v zahraničí ,
b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
(2) S účinnosťou od 01.01. 2012 sa priznáva zníženie poplatku o :
a/ 50 % u žiakov a študentov s ubytovaním mimo mesta trvalého bydliska,
b/ 50 % u občanov s výkonom práce s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska,
Odpustenie alebo zníženie poplatku obec priznáva na základe písomnej žiadosti , podanej u správcu
poplatku do 31. januára bežného roka.
Žiadosť bude prejedaná až po zdokladovaní oprávnenia , jej priznania ,doložením príslušných
dokladov: :
- potvrdenie vojenskej správy,

- právoplatná pracovná zmluva,
- potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska, alebo potvrdenie
o zaplatení internátu resp. študentského domova,
- potvrdenie o stáži, dlhodobých pobytov v zahraničí,
- čestné prehlásenie overené notárom o dlhodobých pobytoch v zahraničí,
(3) Neuplatnenie zníženia , resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie , resp.
odpustenie poplatku v bežnom spoplatňovacom období .
(4) Správca poplatku v zmysle § 83 citovaného zákona ustanovuje , že zníži a odpustí poplatok
len v prípade , ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky,
z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

Osma časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Veľké Ozorovce prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Veľké Ozorovce.
(2) Pokiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
(3) Na tomto VZN obce Veľké Ozorovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 13.12.2011
uznesením číslo 63/2011.
(4) Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Ozorovce bolo vyvesené na pripomienkovanie
občanom dňa 28.11.2011 a zvesené dňa 13.12.2011.
(5) Toto všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Ozorovce nadobúda účinnosť 1.1.2012
(6) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenia
obce Veľké Ozorovce č. 5/2010 zo dňa 8.11.2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Ozorovce.

Vo Veľkých Ozorovciach dňa 13.12.2011

Alena Kováčová
starostka obce

