OBEC SLOPNÁ, Obecný úrad č. 159, 018 21 Dolný Lieskov
okres

Považská Bystrica, kraj Trenčiansky, Slovenská republika
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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákona č. 582./2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a pre územie obce Slopná
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2016

o miestnych daniach (okrem daní z nehnuteľnosti) a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Slopná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNYCH DANIACH A
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1)

(2)
(3)
(4)

§1
Druhy miestnych daní a poplatkov
Obec Slopná ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za nevýherné hracie automaty
d) daň za predajné automaty
e) daň za užívanie verejného priestranstva
Výšku dane z nehnuteľnosti upravuje príslušné Všeobecne záväzne nariadenie o dani
z nehnuteľnosti na území obce Slopná.
Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je v zákone NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov.

§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní v § 1 ods. a), b), c) je kalendárny rok

PRVÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§3
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
§4
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Sadzba dane je 4,00 € za psa na kalendárny rok.

(1)
(2)

(3)
(4)

§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
Daňovník je povinný písomne vypísaním „ Priznania k dani za psa“ 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.
Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní od
zániku daňovej povinnosti s uvedením dôvodu. Na základe písomnej žiadosti bude daňovníkovi
vrátená pomerná časť dane.
Daň za psa obec vyrubí platobným rozhodnutím. Po zaplatení dane po prvý krát vydá obecný úrad
Slopná držiteľovi psa prvú evidenčnú známku psa a to bez nároku na náhradu.
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DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY
§6
Predmet dane
Predmetom dane za nevýherné hracie automaty sú hracie prístroje (elektronické, mechanické), ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. (napr. Boulingové dráhy, šípky).

(1)
(2)
(3)

(4)

§7
Sadzba dane a oznamovacia povinnosť
Sadzba dane je 35,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik aj zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. V prípade zániku daňovej povinnosti na základe písomnej žiadosti bude daňovníkovi
pomerná časť dane vrátená.
Daňovník je povinný písomne oznámiť obci počet hracích prístrojov a ich evidenčné čísla.

§8
Vyrubenie dane
(1) Správca dane vyrubí daň za nevýherné hracie automaty vystavením platobného rozhodnutia na
základe oznamovacej povinnosti daňovníka.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§9
Predmet dane, daňovník
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu,
pričom tieto nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti
(napr. elektronické prístroje na počítačové hry, automaty a iné zariadenia na zábavu).
(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

§ 10
Sadzba dane, základ dane a oznamovacia povinnosť
Sadzba dane je 33,00 € za jeden predajný automat na kalendárny rok.
Základom dane je počet nevýherných automatov.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik aj zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. V prípade zániku daňovej povinnosti na základe písomnej žiadosti bude daňovníkovi
pomerná časť dane vrátená.
Daňovník je povinný písomne oznámiť obci počet hracích prístrojov a ich evidenčné čísla.

§ 11
Vyrubenie dane
(1) Správca dane vyrubí daň za nevýherné hracie automaty vystavením platobného rozhodnutia na
základe oznamovacej povinnosti daňovníka.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 12
Predmet dane
(1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva parcelné číslo KNC 144/2 (pred
OÚ) a parcelné číslo KNC 355/2 (pri autobusovej zastávke), ostatné verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce a všetky cesty vo vlastníctve obce na parkovanie motorového
vozidla + prívesov, zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky a podobne.
§ 13
Základ dane a sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
(2) Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v podmienkach obce Slopná je
0,10 €/m2/deň, ak v ďalších odsekoch tohto paragrafu nie je ustanovené inak.
(3) Za užívanie verejného priestranstva:
 na ambulantný predaj potravín, ovocia, zeleniny, šatstva, obuvi, priemyselného tovaru a pod.:
a) za osobný automobil vrátane prívesu
- 3,00 €/deň,
b) za dodávku a nákladný automobil
- 4,00 €/deň,
 na umiestnenie skládky materiálu
- 0,50 €/m²/deň,
 na dlhodobé užívanie fyzickou alebo právnickou osobou (viac ako tri mesiace počas roka)
- 50,00 €/rok.
§ 14
Vznik, zánik a platenie daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia užívania
verejného priestranstva.
§ 15
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, ktorým je deň začatia užívania
verejného priestranstva, oznámiť priamo na obecnom úrade Slopná svoj zámer. Oznámenie
vykoná osobne alebo písomne s uvedením nasledovných náležitostí:
 fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresu trvalého pobytu
prípadne prevádzky podnikania,
 právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO,
 údaje potrebné na určenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva (účel, miesto,
časové obdobie, rozsah záberu užívania verejného priestranstva).
(2) Miestnu daň za užívanie verejného priestranstva obec vyrubí platobným rozhodnutím, ktoré je
splatné v hotovosti do pokladne obecného úradu Slopná pred začatím užívania verejného
priestranstva.

PIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK
§ 16
Predmet poplatku
(1) Obec Slopná vyrubuje poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vzniknú na území
obce. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
b) fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území
obce (ak má osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt a užíva ďalšiu nehnuteľnosť na iný
účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu),
c) právnická osoba (podnikateľ), ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
d) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie
(2) Pre vývoz drobného stavebného odpadu je v obci zavedený množstvový zber.
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(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

§ 17
Sadzba poplatku a určenie poplatku
Sadzba poplatku pre vývoz komunálneho odpadu pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie je
0,0494 €/deň/osoba, čo je 18,00 € na osobu za bežný kalendárny rok pri dvojtýždennom cykle
vývozu.
Výška poplatku za komunálny odpad sa určuje:
a) u fyzických osôb ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní,
b) u právnickej osoby, podnikateľa ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní
a ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu. Ukazovateľ dennej produkcie odpadu
je daný ako súčet:
 priemerného počtu osôb, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom
v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, nezapočítajú sa osoby
s trvalým alebo prechodným pobytom v obci,
 priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských
a pohostinných služieb v obci.
Sadzba poplatku pre vývoz drobného stavebného odpadu je 0,05 €/kg.
Výška poplatku pri množstvovom zbere je daná ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku
a objemu zbernej nádoby (kg odpadu).
Správca dane určí poplatok na určené obdobie v súlade s § 79 zákona o miestnych daniach.
Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods.7 zákona o miestnych daniach koeficient 1.
(pozn. Toto ustanovenie sa použije ak v obci alebo jej časti nie je zavedený množstvový zber).

§ 18
Ohlásenie poplatku, zánik platenia poplatku
(1) Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti v zmysle § 17 tohto VZN
(prisťahovanie, narodenie, nadobudnutie nehnuteľnosti) prihlásiť sa na obecný úrad a platiť
poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik poplatkovej povinnosti.
Rozhodnutím obec vyrubí alikvotnú časť poplatku.
(2) Poplatníkovi, ktorému predčasne zanikla povinnosť platenia poplatku (odsťahovanie, úmrtie,
dlhodobá hospitalizácia v zariadení zdravotnej starostlivosti a pod.), bude alikvotná časť vrátená
na základe písomnej žiadosti doručenej na obecný úrad do 30 dní od vzniku uvedenej skutočnosti.
Pri úmrtí poplatníka žiadosť podáva vlastník nehnuteľnosti, resp. najbližší príbuzný. Na neskôr
podané žiadosti na neprihliadne.
§ 19
Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku
(1) Poplatok obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť poplatku je do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Poplatok možno uhradiť jednorázovo alebo podľa splátkového kalendára, a to najneskôr:
1. splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, resp. do 31.07.
2. splátka do 30.09.
3. splátka do 30.11.
v hotovosti do pokladne obecného úradu Slopná alebo na účet obce Slopná, ktorý bude uvedený
na rozhodnutí.
§ 20
Úplné alebo čiastočné oslobodenie od platenia poplatku
(1) Nárok na úplné oslobodenie od platenia poplatku za komunálny odpad vzniká občanovi s
trvalým pobytom v obci Slopná len na základe úradného dokladu:
 u občana, ktorý má trvalý, prechodný pobyt v obci, ale žije mimo obce sa treba každoročne
preukázať dokladom o zaplatení poplatku za odpad v mieste pobytu inak bude tento poplatok
od neho vymáhaný,
 u FO, ktorá sa celoročne zdržiava v zahraničí (12 mesiacov v roku) treba každoročne doložiť
potvrdenie od zamestnávateľa, resp. úradné potvrdenie o pobyte v zahraničí,
 u FO, ktorá je dlhodobo umiestnená v sociálnom zariadení, napr. domov dôchodcov.
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(2) Nárok na čiastočné oslobodenie od platenia poplatku za komunálny odpad upraveného na sumu:
a) 15,00 €/poplatník/kalendárny rok (0,0411 €/osoba/deň) pri dvojtýždennom cykle vývozu
vzniká:
 poplatníkom, ktorí nemajú trvalý a ani prechodný pobyt v obci sú len vlastníkmi
nehnuteľností (stavieb) – u spoluvlastníkov sa vyrúbi pomerná časť poplatku,
 poplatníkom, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
alebo prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osoby – kópiu treba dokladovať.
b) 9,00 €/poplatník/kalendárny rok (0,0247 €/osoba/deň) pri dvojtýždennom cykle vývozu
vzniká:
 poplatníkom, ktorí sú viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržujú na území obce –
doložiť potvrdenie alebo iný doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej
obci/meste,
 študentom, ktorí bývajú počas štúdia mimo trvalého bydliska na základe každoročne
predloženého dokladu o návšteve školy.
 deťom do dovŕšenia 18 roku veku.
(3) Doklady1 potrebné k uznaniu úplného alebo čiastočného oslobodenia od platenia poplatku za
komunálny odpad v obci Slopná, ktoré sú uvedené v odseku 1 a 2 tohto paragrafu, je treba
predložiť na obecný úrad Slopná v čase úradných hodín do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti
spolu s písomnou žiadosťou. Na neskôr podané žiadosti sa neprihliadne.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

§21
Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní a poplatkov vykonáva obec Slopná.
Obecné dane a poplatky možno platiť:
- prevodom na účet obce, ktorý je uvedený na rozhodnutí,
- poštovou poukážkou,
- v pokladni obecného úradu Slopná.
Správa miestnych daní a poplatkov sa riadi ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Pri nesplnení si povinností
vyplývajúcich z tohto VZN postupuje obec v zmysle citovaných zákonov.
Podrobnosti, ktoré nie sú upravené týmto VZN stanovuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. p.
§ 22
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší VZN Obce Slopná č. 2 zo dňa 13.12.2013,
vrátane dodatku č. 2/2014 zo dňa 14.11.2014.
Zmeny a dodatky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Slopná.
Tento Návrh VZN je zverejnený na obecných tabuliach ako aj na web stránke obce od 27.11.2015
po dobu 15 dní, za účelom pripomienkovania a doplnenia a následne bude prerokovaný na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slopná.
Na tomto VZN č. 2 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Slopná Uznesením č. 74/2015 dňa
12.12.2015
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

V Slopnej, dňa 30.12.2015
______________________
Ing. Štefan Hrenák

starosta obce Slopná
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Pozn.: Všetky zahraničné doklady musia byť preložené do úradného jazyka.
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