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 Obecné zastupiteľstvo v Vojnatine na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 

základe § 7 ods. 4, 5 a 6 § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3,  § 16 ods. 1,2 a 3 § 17 ods. 2, 3, 4 

a 7,, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 29,§ 36, § 59, § 77 ods. 5, § 81, § 83, § 103,  zákona NR SR 

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

drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov   v y d á v a  

toto 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E  

O MIESTNYCH  DANIACH  A  O  POPLATKU   

 

č. 2/2022 

 
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2023 

 

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Druhy miestnych daní a poplatku 

 

 1/ Miestnymi daňami, ktoré Obec Vojnatina ukladá sú: 

a/ daň z nehnuteľností, 

b/ daň za psa, 

c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 

d/ daň za nevýherné hracie prístroje. 

 2/ Obec Vojnatina ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

§ 2  

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z 

nehnuteľností na území Obce Vojnatina. 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 3 

Základ dane 

 

 1/ Správca dane ustanovuje na území Obce Vojnatina hodnotu pozemku, ktorou sa pri 

výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:   

a/ ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                            0,3604 €/m2,  

b/ trvalé trávne porasty                                                                                            0,0796 €/m2,  

c/ záhrady                                                                                                1,32 €/m2,  

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške                                  0,0411 €/m2       

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy              1,32 €/m2,  

f/ zastavané plochy a nádvoria                                                                                 1,32 €/m2,  

g/ stavebné pozemky                                                                                              13,27 €/m2,  

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                                                  1,32 €/m2,  



 2/ Hodnota uvedená v ods. 1 písm. d/a e/ sa použije, ak daňovník nepreukáže hodnotu 

pozemku znaleckým posudkom.  

 

 

§ 4 

 

Sadzba dane 

 

 

 (1) Správca dane na všetky pozemky na území obce Vojnatina určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov vo výške:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady a trvalé trávnaté porasty  1,20% 

b) záhrady 0,60% 

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a  rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 2,50 % 

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60% 

e) stavebné pozemky 0,45%. 

 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

§ 5 

 

Sadzba dane 

 

 1/ Správca dane na území celej obce Vojnatina určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb 

za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

a) 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu,  

b) 0,660 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

c) 0,20 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu,  

d) 0,20 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,  

e)  0,660 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace   stavebníc- 

     tvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administra- 

     tívu,  

f/   0,660 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie, admini-    

     stratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,      

g/  0,660 € za ostatné stavby,  

 

 2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 

0,08 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

 

 

 

 

 

 



 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA  PRE  DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

  

 1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené: 

 a/ pozemky vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, 

            b/ pozemky v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce, 

c/ časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály, stožiare rozvodu           

    elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevadzače,  

  

 

 2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené: 

 a/ stavby vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, 

            b/ stavby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

 3/ Správca dane ustanovuje, že neposkytuje zníženie dane zo stavieb ani dane z  

                pozemkov. 

  

§ 7  

Platenie dane 

 

Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa doručenia, 

resp. dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak ročná daň nie je vyrubená v splátkach. 

 

Ak ročná daň je vyrubená v splátkach, je splatná v troch splátkach a to: 

 do 31. marca bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje, 

 do 30.  júna bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje, 

 do 30. septembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje. 

 

  

TRETIA ČASŤ 

 

DAŇ ZA PSA 

 

§  8 

 

 1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou. 

 2/ Predmetom dane za psa nie je pes: 

 a/ chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

 b/ pes umiestnený v útulku zvierat, 

 c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 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 a zdaňovacím obdobím kalendárny rok. 

 5/ Sadzba dane za jedného psa a za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka a 

kalendárny rok je 4,- €  

 



 6/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca 

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

 

 7/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho 

obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku 

daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 

zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 

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

 

 8/ Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 

vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

 9/ Oznámenie musí obsahovať najmä označenie vlastníka resp. držiteľa psa menom, 

priezviskom a adresou trvalého pobytu, rodné číslo, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum 

nadobudnutia a evidenčné číslo známky. Podmienky držania psov na území obce Vojnatina 

sú schválené Všeobecne záväzným nariadením obce č. 4/2007 zo dňa 30.11.2007. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 9 

 

 1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 

verejného priestranstva.  

 

 2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve Obce Vojnatina, ktorými sa rozumejú: 

 a/ hlavné a všetky  vedľajšie miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke 

od krajnice po krajnicu, 

 b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom 

území obce, 

 c/ zelené pásy medzi cestnou komunikáciou a chodníkmi, 

 d/ parkoviská pred obecným úradom, pred kostolom, pred obchodom potravín 

 e/ obecný park. 

 

 3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto nariadenia rozumie: 

 a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

 b/ dočasné umiestnenie stavebného materiálu a stavebného zariadenia, 

 c/ umiestnenie predajného zariadenia, 

 d/ zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

 e/ umiestnenie skládky, 

 f/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

 

 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 m2. 



 6/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 

 a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb sadzba 3,50 €      

za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň, 

     b/ za dočasné umiestnenie stavebného materiálu a stavebného zariadenia sadzba  

0,331 € za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň.  

 c/ za umiestnenie predajného zariadenia za každý m2 a každý aj začatý deň za 

predaj: 

- kvetov, ovocia, zeleniny 0,331 €  

- cukrovej vaty 0,165 €  

- potravín a nealkoholických nápojov 0,099 €  

- textilu, obuvi, módnych doplnkov a bižutérie 0,165 € 

 V prípade, ak sa predaj uskutočňuje z motorového vozidla, potom daň sa stanovuje 

za miesto a deň takto: 

- u osobného auta bez prívesu  2 €/ m2 / deň  

- u dodávkového auta a osobného auta s prívesom 2 €/ m2 / deň  

- u nákladného auta /Avia, Traktor, Liaz a pod./  2 €/ m2 / deň  

 d/ za umiestnenie cirkusu sadzba 17 €, za kolotoč, lunapark a iná atrakcia 3,32 € za 

každé zariadenie a deň, 

 e/ za umiestnenie skládky sadzba 1,659 € za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý 

deň. 

 

 7/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného 

priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

Daňovník musí pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva požiadať o súhlas 

Obecný úrad vo Vojnatine a to osobne alebo písomne povinne podať oznámenie o začatí 

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

priestranstva. Daňovník je tiež povinný oznámiť každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 

vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť skutočnosť, 

že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do 

pôvodného stavu. 

 

 8/ Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubí rozhodnutím, okrem 

krátkodobého jednorázového užívania verejného priestranstva a je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pri krátkodobom jednorázovom užívaní verejného 

priestranstva je splatná pred začatím užívania v hotovosti do pokladne. 

  

 9/ Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva: 

- neplatí sa za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 

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

účely, alebo neplatí sa za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe 

povolenia Obecného úradu vo Vojnatine. 

 

PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 10 

 

 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. Sú to: 

    a/ elektronické prístroje na počítačové hry, 

    b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 



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

prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

 3/  Sadzba dane je 67 € za jeden nevýherný hrací prístroj  a kalendárny rok. 

 

 4/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný oznámiť vznik 

daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  

 

 5/ Obec vyrubí daň rozhodnutím a daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie 

splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

 6/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník  

oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 

vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. 

 

 7/ Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 

doručí osobne alebo doporučeným listom na obecný úrad. Písomné oznámenie pri vzniku 

daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného 

hracieho prístroja a miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej 

povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného prístroja a 

miesto doterajšieho prevádzkovania. 

 

 8/ Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú 

preukázateľnú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

 a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

 b/ typ nevýherného hracieho prístroja, 

 c/ fotokópia nájomnej zmluvy. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

§ 11 

 

 1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len 

poplatok/ sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov 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 alebo prechodný pobyt alebo ktorá 

je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 

alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu na iný účel ako podnikanie, pozemok v 

zastavanom území obce /ďalej len nehnuteľnosť/, 

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

sa  na území obce na iný účel ako podnikanie, 

 c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na účel podnikania. 

 3/ Ak má osoba podľa ods. 2 písm, a/ v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 



poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ v obci trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne užíva nehnuteľnosť na iný účel ako 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 osôb, 

poplatok vyberá a za poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. 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 alebo obec /ďalej len platiteľ/. 

 

 5/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku ručí platiteľ. 

 

 6/ Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 

nich. Povinnosti za poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo 

zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, 

ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

 7/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2. 

 

§ 12 

Sadzba a určenie poplatku 

  

 1/ Obec určuje poplatok na kalendárny rok takto: 

 a/ pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm. a/ ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo 

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

 b/ pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm. b/ a c/ ako súčin frekvencie odvozov, 

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

systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 c/ Obec má zavedený množstvový zber pre drobný stavebný odpad z bežných 

udržiavacích prác bez obsahu škodlivín. 

 

 2/ Sadzba poplatku je: 

 a/ pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm. a/ ktorý má na území obce trvalý alebo 

prechodný pobyt: 

-  0,0410 € / na osobu a kalendárny deň, t.j. 15 €/ osoba / kalendárny rok  

 b/ pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm. a/ ktorý  nemá v obci trvalý alebo 

prechodný pobyt  a na území obce Vojnatina je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

vo výške 15 € na rok, 

 b/ pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 písm. b/ a c/: 

 -  0,1918 € / l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 litrov, t.j. 70 € /rok . 

 Sadzba poplatku zahŕňa cenu za zneškodnenie odpadu, manipulačné a prepravné 

náklady viažuce sa k typu nádoby pri základnej frekvencii vývozu 1 x za dva týždne /ročne 

26 vývozov/. 

 c) za zber drobného stavebného odpadu – 0,060 € za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. 

  

 



 

§ 13 

Ohlásenie a vyrubenie poplatku 

 

 1/  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, alebo každoročne v prípade zmien do 31. januára, ohlásiť obci: 

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

prechodného pobytu /ďalej len identifikačné údaje/. Ak je poplatníkom osoba podľa § 11 ods. 

2 písm. b/ alebo c/, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné 

číslo, 

 b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §11 ods.6 

   

 c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 13 ods. 2, spolu s ohlásením 

predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súčasne požaduje zníženie alebo 

odpustenie poplatku podľa § 17 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 

poplatku, 

 d/ počet a typy potrebných zberných nádob je určené vo VZN o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Vojnatina. Pre poplatníkov 

podľa § 11 ods. 2 písm. b/ a c/, ktoré určuje obec /vývozca/ a to podľa množstva 

komunálneho odpadu vyprodukovaného v prevádzke na mesačný cyklus resp. na zmluvne 

dohodnutý cyklus.  

 e/ Oznámenie o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka, ako aj zmenu v užívaní a 

počte nádob je poplatník povinný ohlásiť obci na tlačivách, ktoré tvoria prílohu č.1 a 2 tohto 

VZN. 

 2/ Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 

povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená. 

 

 3/ Spôsob a lehota zaplatenia poplatku: 

a) obec vyrubí poplatok za komunálny odpad rozhodnutím. V rozhodnutí sa uvedie spôsob 

a lehota zaplatenia poplatku. 

b) za drobný stavebný odpad obec vyberie poplatok v hotovosti priamo do pokladne obce bez 

vydania rozhodnutia. Poplatok sa platí za množstvo skutočne odobratého drobného 

stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na určenom odbernom mieste v obci a následne 

bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad. 

 

 4/ Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa ods. 1 zistí, že poplatok bol 

poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na 

zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku 

podľa okolností, ktoré nastali. 

 

 5/ Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok 

poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo 

dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia roka. Obec nie je 

povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.. 

 

 6/ Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia, resp. dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia bežného roka.  

 



 

§ 14 

Odpustenie alebo zníženie poplatku 

 

 1/ Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   o d p u s t í 

na základe žiadostí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov: 

 a/ že sa v určenom období dlhodobo (viac ako jeden kalendárny rok) zdržiava alebo 

zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je potrebné ako doklady preukazujúce nárok na odpustenie 

poplatku doložiť potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa, 

pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza a pod. Vo výnimočných prípadoch môže 

poplatník hodnoverný doklad nahradiť overeným čestným vyhlásením, 

 b/ za novorodencov za rok, v ktorom sa narodili, 

 c/ osobám, ktoré sa dlhodobo nezdržiavajú v mieste trvalého pobytu a miesto ich 

trvalého pobytu nie je známe ich príbuzným ani správcovi poplatku 

 d/ osobám dlhodobo vo výkone trestu odňatia slobody. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠUJÚCE USTANOVENIA 

§ 15 

 

 1/ Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  vykonáva Obec Vojnatina prostredníctvom starostu obce a poverených 

zamestnancov obce. 

 

 2/ Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľností nemá 

hlavný kontrolór Obce Vojnatina. 

 

 3/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v znení neskorších predpisov a 

zákona  č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

 4/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva vo Vojnatine číslo 1/2020 zo dňa 24.11.2020 o 

miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

ktoré bolo schválené dňa 11.12.2020. 

 

 5/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Vojnatina sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Vojnatine dňa............ 

 

 6/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom..................... 

 

 

 

 

Vo Vojnatine, dňa 25.11.2021 

 

                                                                                                      Silvia Ihnatová, v.r. 

                                                                                                          starostka obce  



 

Príloha č. 1 VZN č. 1/2021 

Oznámenie 

vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a 

o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku 

za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Poplatník 

Meno a priezvisko, titul: .................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu:.................................................................................................... 

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

Rodné číslo: .......................... 

Meno a priezvisko, titul, rodné číslo zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov 

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

podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci 

Vojnatina, že dňom: .............. mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................ 

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

Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci 

Vojnatina, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti: 

( uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k poplatníkovi ) 

- .............................................................................................................................................. 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

-............................................................................................................................................... 

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo 

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku. 

 

 

 

 

V ................................ dňa ................... 

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

                                                                                   podpis poplatníka 

*nehodiace sa preškrtnúť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Príloha č. 2 VZN č. 1/2021 

Oznámenie 

* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady –právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ 
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: 

Názov alebo obchodné meno: 

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

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

Sídlo alebo miesto podnikania: 

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

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

PO - IČO: ........................ DIČ: ............................. FO – rodné číslo......................... 

podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci 

Vojnatina, že dňom: .............. * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................ 

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

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

Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004 

Z. z.: 

- priemerný počet zamestnancov : ...................... 

- priemerný počet ubytovaných osôb: ................... 

- priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných 

pohostinských služieb: ........................ 

V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: ..................................... 

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

(list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy 

alebo samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane, a pod. ) 

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo 

uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku. 

 

 

V ................................ dňa ................... 

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

podpis poplatníka 

*nehodiace sa prečiarknuť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 3 VZN č. 1/2021 

Potvrdenie o 

množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez škodlivín 

na určenom odbernom mieste v obci Vojnatina 

(zo stavieb, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obce a 

nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

 

Meno a priezvisko, titul: .................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu:.................................................................................................... 

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

Dátum narodenia: ....................................... 

Brutto ( kg): ................................................. 

Tara (kg): ..................................................... 

Netto (kg): .................................................... 

 

 

V ................................ dňa ................... 

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

podpis zodpovednej osoby 

poverenej odoberaním DSO 

 

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

podpis poplatník 

Dňa ..................... zaplatené v hotovosti ................ eur 

 

podpis pokladníka obce ............................................. 
 


