
 

 

   

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

 

č. 2/2011 

 

 

 

o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

a o ostatných poplatkoch na území 

obce Plavecký Mikuláš 

 
 

 

 

 

 
Vyvesené dňa: 15.12.2011 

Zvesené dňa:  

 

 

 

 



 

 

   

 

Obec Plavecký Mikuláš na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších prepisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov   v y d á v a 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 

číslo 2/2011 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a ostatných poplatkoch na území obce 

Plavecký Mikuláš 

 

 
Prvá časť 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 
     Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa upravujú sadzby, základ dane, platenie dane, 

úľavy a oslobodenie od miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

 

 § 2 

Druhy miestnych daní 

 
1.  Miestnymi daňami, ktoré bude obec Plavecký Mikuláš týmto VZN ukladať s účinnosťou     

     od 1.1.2012 na kalendárny rok 2012, sú: 

     a) daň za psa 

     b) daň za užívanie verejného priestranstva 

     c) daň za nevýherné hracie prístroje 

 

2.  Obec ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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Druhá časť 

 

Daň za psa 
§ 3 

Predmet dane 

 
1.  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou   

     osobou na území obce Plavecký Mikuláš. 

 

2.  Predmetom dane za psa nie je: 

     a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely 

     b) pes umiestnený v útulku 

     c) pes s výcvikom pre nevidiacich 

     d) pes, ktorého vlastní občan ZŤP 

     Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, je daňovník povinný správcovi dane preukázať   

     v zdaňovacom období v rámci oznamovacej povinnosti na základe príslušných dokladov  

     (preukaz ZŤP, potvrdenie, že pes má špeciálny výcvik a pod.) 

 

 

§ 4 

Daňovník 

 
     Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

 

§ 5 

Základ dane 

 
     Základom dane za psa je počet psov. 

 

 

§ 6 

Sadzba dane 

 
     Ročná sadzba dane za psa pre rok 2012 je 6 € . Takto určená sadzba dane platí 

za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

 

§ 7 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
     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. 
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§ 8 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
1.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane (obci)  

    do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie  

    alebo pomernú časť dane. 

 

2.  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne  

     oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní, správca dane vráti pomernú časť dane 

     za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti   

     zaniká, ak daňovník neoznámi v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti. 

 

3.  Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť u fyzickej osoby meno,   

     priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu taktiež obchodné   

     meno, IČO a sídlo PO. 

 

4.  Okrem základných údajov je daňovník povinný uviesť adresu, kde sa pes trvale zdržiava,  

     chová, dátum odkedy je vlastníkom, resp. držiteľom psa, dátum narodenia psa, vek a popis  

     psa. 

 

5.  Miestna daň za psa je splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného roka. 

 

 

§ 9 

Oslobodenie od dane 

 
1.  Od platenia dane je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ktorý sa preukáže, že je     

     držiteľom preukazu ZŤP a je zároveň poberateľom dávok v hmotnej núdzi. 

 

 

§ 10 

Splnomocňovacie ustanovenia 

 
1.  Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.  

 

2.  Evidencia psov vedie správca dane. 

 

3.  Správca dane vydá vlastníkovi (držiteľovi) psa evidenčnú známku, ktorou sa preukazuje  

     totožnosť psa. 

 

4.  Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu je vlastník povinný   

     nahlásiť správcovi dane. Správca dane vydá novú známku za poplatok 4,00 €. 

 

5.  Daň za psa sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom   

     ústave, alebo vkladom v hotovosti na účet obce. 
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Tretia časť 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

§ 11 

Predmet dane 

 
1.  Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je. 

     a) osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie: 

         - dočasné umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb (čistenie peria, brúsenie    

            nožov, oprava dáždnikov a pod.) 

         - umiestnenie predajného zariadenia (na trhovisku) 

         - umiestnenie stavebného materiálu 

         - umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 

         - dočasné umiestnenie skládky 

         - trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve mimo stráženého parkoviska. 

      b) dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného     

          priestranstva. 

 

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

 

 

§ 12 

Daňovník 
 

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

 

 

§ 13 

Základ dane 

 
 

     Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m² alebo parkovacie miesto. 

 

 

§ 14 

Sadzba dane (m²/deň) 

 
1.  Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je za každý i začatý deň: 

     a) dočasné umiestnenie zariadenia a poskytovanie služieb 0,20 €/m²  
     b) umiestnenie predajného zariadenia    0,40 €/m

2
 

     c) umiestnenie stavebného materiálu    0,03 €/m
2
  

     d) umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií  0,20 €/m
2
  

     e) dočasné umiestnenie skládky (štrk, drevo a pod.)  0,07 €/m
2
  

     f) trvalé parkovanie motorového vozidla mimo vyhradeného  

        parkoviska       0,00 €/m
2
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2.  Sadzba dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore   

     verejného priestranstva (parkovisko) je za každú začatú hodinu a jedno parkovacie miesto     

     0,00 € (0,– Sk). 

 

3.  Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez  

     vstupného alebo na akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné  

     účely. 

 

 

§ 15 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
     Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 

užívania verejného priestranstva.  

     Začiatok i skončenie užívania verejného priestranstva je daňovník povinný oznámiť 

a požiadať o užívanie verejného priestranstva pred jeho užívaním. Pri užívaní verejného 

priestranstva na uloženie stavebného materiálu musí mať stavebník vydané stavebné 

povolenie. 

 

 

§ 16 

Správca dane 

 
     Miestne príslušným správcom dane je obec, na ktorej území sa nachádza užívané verené 

priestranstvo.  

     Daň za užívanie verejného priestranstva podľa ods. 1 písm. a) b) d) je splatná v hotovosti 

ihneď. 

     Ostatná daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrúbi platobným výmerom. Daň je 

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 
 

Štvrtá časť 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 

§ 17 

Predmet dane 
 

 

1.  Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú mechanické a elektronické prístroje  

     a automaty (zábavné hracie prístroje), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,  

     pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch  

     prístupných verejnosti. 

 

2.  Nevýherné hracie prístroje sú: 

     a) elektronické prístroje na počítačové hry 

     b) mechanické a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry (šípky,...) 
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§ 18 

Daňovník 
 

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

 

 

§ 19 

Základ dane 
 

     Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

 

§ 20 

Sadzba poplatku 

 
     Ročná sadzba poplatku je 100 € za jeden zábavný hrací prístroj, ktorý platí 

prevádzkovateľ. Prevádzkovanie nevýherného hracieho prístroja na kratšiu dobu ako rok sa 

spoplatní príslušnou sumou zodpovedajúcou tejto kratšej dobe. 

 

 

§ 21 

Vznik a zánik povinnosti 
 

     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

a zaniká dňom skončenia ich prevádzky. 

 

 

§ 22 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
 

1.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane, ktorým  

     je miestne príslušná obec, na území ktorej sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje. 

 

2.  Prevádzkovateľ je povinný splniť si oznamovaciu lehotu do 30 dní od vzniku povinnosti, 

     t. j. od začiatku prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, a v tejto lehote zaplatiť     

     i daň za celé zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace  

     zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

 

3. Za ďalšie zdaňovacie obdobie je prevádzkovateľ povinný bez vyrúbenia dane zaplatiť daň  

    do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

4.  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 mu  

     vráti pomernú časť dane, za ktoré obdobie bola daň zaplatená. 
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Piata časť 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

§ 23 
 

1.  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa platí za komunálne  

     odpady a drobné stavené odpady vznikajúce na území obce. 

 

2.  Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

     a) fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá   

         je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, alebo objekt,  

         ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, alebo iný pozemok užívaný na  

         iný účel ako na podnikanie. 

     b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa   

         na území obce na iný účel ako na podnikanie. 

     c) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania. 

 

3.  Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad neplatí: 

     a) osoba bývajúca prechodne v ubytovacom zariadení 

     b) osoba hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom sociálne služby 

     c) osoba v pracovno-právnom vzťahu užívajúca nehnuteľnosť dočasne, ktorú užíva aj 

         poplatník. 

     d) poplatok sa nestanovuje obyvateľom s trvalým pobytom v obci, ktorý sa dlhšie ako 90   

         dní nepretržite nezdržiavajú v obci. 

 

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, 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, 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 a poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca   

     vznik poplatkovej povinnosti. 

 

 

§ 24 

Sadzba poplatku 

 
1.  Sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere je: 

     - 0,018 €/l  240 l odpadová nádoba  frekvencia vývozu 2x za mesiac 

     - 0,031 €/l  120 l odpadová nádoba frekvencia vývozu  2x za mesiac 

     - 0,021 €/l  120 l odpadová nádoba frekvencia vývozu 2x za mesiac    
       7 



 

 

   

 

§ 25 

Určenie poplatku 

 
1. Obec má zavedený množstvový zber  a poplatok sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, 

sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom 

zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (u občanov, ktorí majú 

prevzaté zberné nádoby). 

 
2. Typ nádoby          Frekvencia vývozu   Poplatok €/mesiac   Poplatok €/rok 

 

     240 l       2 x za mesiac            4,33 €          52,00 € 

     120 l       2 x za mesiac           3,75 €          45,00 € 

     120 l       2 x za mesiac           2,50 €          30,00 €          (jednočlenná                    

                            domácnosť, alebo osamotení občania s trvalým pobytom v obci) 

 
3. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nemá odpadovú nádobu a v obci je 

vlastníkom nehnuteľnosti (§77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.) 

- ročný poplatok vo výške 52,00 €/rok/nehnuteľnosť. 

 

4. Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý podniká v oblasti obchodu, pohostinstva 

a reštauračných služieb 

Sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere je  

- 0,0284 €/l        240 l odpadová nádoba    frekvencia vývozu    2 x za mesiac 

poplatok za mesiac    6,83 €  =  82,00 €/rok 

 

Právnická osoba – podnikateľ, ktorý podniká v oblasti obchodu, pohostinstva 

a reštauračných služieb 

Sadzba poplatku za liter komunálneho odpadu pri zavedenom množstvovom zbere je  

- 0,0284 €/l        240 l odpadová nádoba    frekvencia vývozu    2 x za mesiac 

poplatok za mesiac    6,83 €  =  82,00 €/rok 

 

5. Fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý má v obci prevádzku a nepodniká 

v oblasti obchodu, pohostinstva a reštauračných služieb, platí poplatok podľa § 25   

ods. 2. 

 

§ 26 

Vyrúbenie a platba poplatku 
 

1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, ak poplatník využíva množstvový zber    

a poplatok platí spôsobom ustanoveným týmto VZN. Obec poplatok platobným výmerom 

nevyrubí pri poplatku určenom podľa §25 ods. 2 tohto VZN.  

 

2.  Poplatok sa určuje na kalendárny rok a správca poplatku ho vyrubí do 10. mája.  

     Vyrubený poplatok je splatný v dvoch splátkach: 

     a) prvá splátka do 31.5.2012 

     b) druhá splátka do 30.11.2012 
                                                                                            
3.  Poplatok je platiteľ povinný uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, priamo na   

     účet obce, alebo bezhotovostne bankovým prevodom. 

     Vyrubený poplatok môže poplatník uhradiť aj naraz v lehote prvej splátky.                        8 



 

 

   

 

4.  Obec má zavedený objemový množstvový zber komunálneho odpadu. Platitelia poplatku   

     sú povinní oznámiť správcovi dane všetky zmeny odkedy nastali do 30 dní, a ktoré majú   

     vplyv na zmenu výšky poplatku.      

     Obec je povinná vrátiť preplatok dane iba na základe písomného oznámenia zmeny            

     daňovníkom. Inak preplatok nevracia. 

 

5.  Ak poplatník uhradil správcovi vyšší poplatok, ako bol povinný, správca dane vráti     

     pomernú časť dane do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru.  

     Správca nevráti poplatok nižší ako 4 €. 

 

6.  Od platenia poplatku sú oslobodené školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je   

     obec. 

 

§ 27 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1.  Povinnosť platiť poplatok zaniká: 

     a) úmrtím poplatníka 

     b) presťahovaním sa do iného miesta trvalého pobytu a vrátením smetnej nádoby 

     c) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť právnických a fyzických osôb   

         a vrátením smetnej nádoby. 

 

2. Poplatník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky zmeny, ktoré by mali vplyv na vznik  

     a zánik daňovej povinnosti. 

 

3. Správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec Plavecký 

Mikuláš prostredníctvom starostu obce a povereného zamestnanca obce Plavecký Mikuláš. 

 

4. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady nemá hlavný kontrolór obce. 

 
 

Šiesta časť 

 

§ 28 

Ostatné poplatky 

 
1.  Obec Plavecký Mikuláš na svojom území vyberá tieto poplatky: 

     a) za vyhlásenie relácie v MR pre občanov obce (gratulácie)   2,00 €  

     b) za vyhlásenie relácie v MR pre cudzie právnické a fyzické osoby 2,00 €  

     c) za kopírovacie služby pre občanov (max. 10 strán)  

         cena za 1 stranu A4       0,10 €  

     d) Členské Miestnej ľudovej knižnice 

          - deti         0,50 €  

          - dospelí        1,00 €  

     e)  Pokuty Miestnej ľudovej knižnice 

          - prvá upomienka       1,00 €  

          - druhá upomienka       2,00 €  

          - tretia upomienka       3,00 €          9                    



 

 

   

 

Siedma časť 

 

§ 29 

Záverečné ustanovenia 

 
 

1.  Pri uplatňovaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia v ďalších prípadoch platia  

     ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku   

     za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona  

     č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

 

2.  Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 z roku 2010 o miestnych daniach a miestnom  

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené OZ dňa 18.11.2010.  

     Taktiež sa rušia: 

     Týmto však nie sú dotknuté práva správcu dane a miestnych poplatkov a povinnosti    

     daňovníka vyplývajúce zo zákonom SNR. č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení  

     neskorších predpisov, ak tieto neboli zrealizované do nadobudnutia účinnosti tohto VZN. 

 

3.  Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 92/2011  v Plaveckom Mikuláši 

     dňa  15.12.2011.              . 

 

4.  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný   

     odpad nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Marta Hlavatá 

                                                                                           starostka obce                                  
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