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   Obec Závada,   99121 Závada  54,  IČO:  00319708  

  

  

 
Obec Závada v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 

a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2 zákona 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 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2022 

 

 

 
 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce 

Závada  na rok 2023 

 

 

 

Úvodné ustanovenie  

§ 1  

  

(1) Obecné zastupiteľstvo v obci Závada podľa § 6 a 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 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 obec Závada (ďalej len „obec“) ukladá a spravuje  na svojom 

území tieto miestne dane:   

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.   

  

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN“) v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov ustanovuje sadzby miestnych daní a upravuje podmienky ukladania miestnych 

daní podľa odseku 1.   
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(2) Obec ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).   

  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

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

(ďalej len zákon) ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, podmienky na vrátenie poplatku, 

podmienky a podklady na odpustenia poplatku alebo zníženie poplatku.  

  

  

  

Daň z nehnuteľností  

  

§ 2  

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v 

bytovom dome (ďalej len „daň z bytov").   

  

  

Daň z pozemkov  

  

 

§ 3 Predmet dane  

  

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v členení:   

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

b) záhrady, 

c)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,   

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

hospodársky využívané vodné plochy,  e) stavebné pozemky.  

 

§ 4 Hodnota pozemkov  

 

  

(1) Hodnota pozemkov v eurách za 1 m² (príloha č. 1 a 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z.)   

Základom dane z pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku 

v m² je hodnota pozemkov v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach:  

 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                0,2798 EUR/m²      

     trvalé trávnaté porasty                                                 0,0411 EUR/m²   

b) záhrady                                                                        1,32 EUR/m²   

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy              1,32 EUR/m²   

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

využívané vodné plochy                                             0,0995 EUR/m²                       

e) stavebné pozemky                                                13,27 EUR/m².   
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§ 5  Sadzby dane  

  

Ročné sadzby dane z pozemkov ustanovené obcou :   

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty                         0,8 %,   

b) záhrady                                                                                                                        0,6 %   

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné pozemky                                                           0,6 %  

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

     využité vodné plochy                                                                                                  1,5 %    

e) stavebné pozemky                                                                                                        0,6%  

   

 

Daň zo stavieb  

  

§ 6 Predmet dane  

  

  

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v členení:   

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,   

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané 

na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  c) 

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,   

d) samostatne stojace garáže,   

e) stavby hromadných garáži,   

f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,   

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,   

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 

ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,   

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).   

  

  

§ 7 Sadzby dane  

  

(1) Ročné sadzby dane zo stavieb ustanovené obcou za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sú :  

  

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu             0,080 €   

- príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách sa za každé ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia určuje v sume 0,080 €.  

  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané 

na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,100 €  

- príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách sa za každé ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia určuje v sume 0,100 €.  

  

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,                                                                                  0,220 €  

d) samostatne stojace garáže,   0,300 €  

e) stavby hromadných garáži,   0,300 €  

f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,   0,300 €  
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g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,                                   0, 700 €  

- príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách sa za každé ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia určuje v sume 0,330 €.  

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s  

ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,                                                                            0,700 €  

- príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách sa za každé ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia určuje v sume 0,330 €.  

  

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).                                                                        0,700 €  

 

   (2) Koeficient /násobok/ k ročnej sadzbe dane zo stavieb v katastrálnom území obce Závada pre 

jednotlivé druhy stavieb uvedených v Čl. II Daň zo stavieb § 5, ktorých ročná sadzba je uvedená v § 7 

ods. 2, ak sú neudržiavanými stavbami, je vo výške 3 násobku 

  

  

  

Daň z bytov  

  

§ 8 Sadzby dane  

  

Ročné sadzby dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 

sú v členení:   

a) byty,                                              0,080 €  

b) nebytové priestory - garáže,         0,100 €  

c) nebytové priestory okrem garáži. 0,100 €  

  

  

Daň za psa  

  

§ 9 Predmet dane  

  

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou.   
  

  

§ 10 Sadzba dane  

  

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 7 €.  

  

§ 11 Oslobodenie od dane  

  

(1) Obec od dane oslobodí psa chovaného držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom alebo fyzická osoba, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej fyzickej 

osoby,   

  

(2) Oslobodenie podľa odseku 1 sa vzťahuje na jedného psa a daňovník nárok na zníženie dane 

preukáže fotokópiou preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby 
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s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom pri podaní priznania k dani za psa alebo do 31. 

januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom skutočnosť pre zníženie dane nastane.   

  

  

  

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

  

§ 12 Predmet dane  

  

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

obce, najmä cesty, miestne komunikácie, spevnené plochy, parkoviská, parkovacie plochy, parky a 

plochy verejnej zelene.   

  

(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

predaj výrobkov, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a prezentačné akcie, umiestnenie 

zariadenia na kultúrne, športové a iné podujatia, a iných atrakcií, umiestnenie informačného, 

reklamného a propagačného zariadenia, ktoré nie je reklamnou stavbou, umiestnenie zariadenia na 

stavebné a údržbárske práce, umiestnenie skládky, rozkopávka verejného priestranstva, trvalé 

parkovanie vozidla.  

  

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie tiež umiestnenie reklamnej stavby na 

základe právoplatného rozhodnutia obce užívať verejné priestranstvo za účelom umiestnenia 

reklamného zariadenia.  

  

(4) Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného 

priestranstva na súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka, obytného prívesu, 

vozidla po odhlásení z evidencie motorových vozidiel na tom istom mieste verejného priestranstva po 

dobu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.   

  

§ 13 Sadzby dane  

  

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitného užívaného verejného 

priestranstva a každý aj začatý deň sú:  

a) za umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb a prezentačné akcie        1 €  

b) umiestnenie zariadenia na kultúrne, športové a iné podujatia, a iných atrakcií,                         1 €  

c) umiestnenie prenosného informačného, reklamného, propagačného zariadenia, ktoré nie je  

reklamnou stavbou                                                                                                                             €  

d) umiestnenie reklamnej stavby                                                                                                        €  

d) umiestnenie zariadenia na stavebné a údržbárske práce                                                        0,50 €  

e) umiestnenie skládky                                                                                                               0,10 €  

f) rozkopávka verejného priestranstva                                                                                               €  

g) trvalé parkovanie vozidiel                                                                                                              €  

  

  

§ 14 Náležitosti oznamovacej povinnosti  

  

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná oznámiť obci svoj zámer osobitného užívania 

verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti (deň začatia užívania verejného 
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priestranstva). V písomnom zámere na osobitné užívanie verejného priestranstva uvedie svoje 

identifikačné údaje a údaje potrebné na vyrubenie dane, a to najmä   

a) fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého (prechodného ) pobytu, kontaktný 

údaj, prípadne doručovaciu adresu,   

b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, IČO, sídlo alebo miesto  

podnikania, kontaktný údaj, prípadne doručovaciu adresu,   

c) presné označenie verejného priestranstva – ulica, súp. č. stavby, parc. č. pozemku, výmera, náčrt  

lokalizácie,   

d) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva a účel osobitného užívania  

verejného priestranstva,   

e) uplatnenie nároku na oslobodenie od platenia dane.   

  

(2) Pokiaľ sa na účel osobitného užívania verejného priestranstva vyžaduje povolenie obce podľa 

osobitného predpisu, potom sa verejné priestranstvo môže užívať len na základe vydaného povolenia.  

  

  

 

§ 15 Oslobodenie od dane  

  

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, 

ktorých zriaďovateľom je obec.  

  

  

  

Daň za predajné automaty  

  

§ 16  

  

1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej 

len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch verejne prístupných verejnosti.   

  

2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.   

  

3) Základom dane je počet predajných automatov.   

  

4) Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:   

- 35,00 € za jeden predajný automat, ak v sortimente ponúkaného tovaru sa nenachádzajú 

tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje   

- ......... € za jeden predajný automat, ak v sortimente ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové 

výrobky alebo alkoholické nápoje.   

  

5) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne 

každého predajného automatu osobitne:  - obchodné meno, sídlo a IČO  - výrobné číslo predajného 

automatu   

- identifikácia umiestnenia predajného automatu.   

  

6) Daňovník je povinný každý automat označiť na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené:   

- obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO   

- dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu   
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- výrobné číslo automatu   

- telefónny kontakt na prevádzkovateľa.   

  

  

 

Daň za nevýherné hracie prístroje  

 

  

§ 17 Sadzba dane  

  

Sadzba dane je 17 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

  

§ 18 Evidencia  

  

Daňovník je povinný nevýherný hrací prístroj ( ďalej len „prístroj“) viditeľne označiť údajmi - obchodné 

meno, adresa prevádzky, kde je prístroj umiestnený, výrobné číslo, dátum umiestnenia prístroja v 

prevádzke a dátum začatia jeho prevádzkovania. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie 

prehľadný zoznam prístrojov, ktorý obsahuje údaje podľa predchádzajúcej vety.   

 

  

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

  

§ 19  

  

Pre účely miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zdaňovacím obdobím 

poplatku rozumie kalendárny rok  

 

§ 20  

Sadzba poplatku  

 

(1) Obec stanovuje sadzbu poplatku:  

a) pre fyzickú osobu (§ 77 ods. 2 písm. a) zák. 582/2004 Z.z.) 0,06849 € za osobu a kalendárny deň (25  

€ ročne),  

b) pre právnickú osobu a podnikateľa (§ 77 ods. 2 písm. b), c) zák. 582/2004 Z.z.) 0,06849 € za  

kalendárny deň (25 € ročne na zamestnanca a rok).  

  

(2) Obec podľa § 79 ods. 2 písm. a) zák. 582/2004 Z.z. pre fyzickú osobu, ktorá je ako poplatník 

podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach,  určuje poplatok  na zdaňovacie obdobie ako 

súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude 

mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

oprávnený ju užívať.  

  

(3) Obec podľa § 79 ods. 2 písm. b) zák. 582/2004 Z.z. pre právnickú osobu a podnikateľa, ktorí sú 

ako poplatníci podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o miestnych daniach, určuje poplatok na 

zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a 

ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.  

  

(4) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov vypočíta 
podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady a vynásobí koeficientom 1.  

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119699-3119699&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119699-3119699&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119707-3119709&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119707-3119709&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119707-3119709&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119707-3119709&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119752&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119752&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119752&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119752&f=2
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§ 21 Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  

  

(1) Obec na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý 

obci oznámi, že mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia (zrušenie 

trvalého pobytu, ukončenie prechodného pobytu, zánik práva užívať nehnuteľnosť, ukončenie 

podnikania a pod.) a zároveň poplatník spĺňa zákonné podmienky na vrátenie preplatku.   

  

(2) Poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na 

území obce, právnická osoba alebo podnikateľ, je povinný zánik poplatkovej povinnosti preukázať 

dokladom (predaj nehnuteľnosti, ukončenie nájmu).   

  

(3) Preplatok na poplatku po zosnulom poplatníkovi obec na základe žiadosti vráti dedičovi, ktorý 

predloží právoplatné rozhodnutie súdu, na základe ktorého konkrétnu výšku preplatku na poplatku 

zdedil.   

 

 

  

§ 22 Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku  

(§ 82 ods. 2 zákona)  

  

 

(1) Podmienkou na odpustenie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka mimo 

územia obce: väzba alebo odňatie slobody, dlhodobá hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, pobyt v 

zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, detskom domove, pobyt v zahraničí. Podkladom 

pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, ktoré preukážu, že poplatník sa viac ako  

90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce z uvedeného dôvodu.   

  

(2) Obec poplatok odpustí podľa ods. 1 za obdobie (skutočný počet dní), počas ktorých sa poplatník 

nezdržiava alebo nezdržiaval v zdaňovacom období na území obce na základe podkladov:  a) doklad o 

väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody,   

b) doklad o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti alebo zdravotníckom zariadení,   

c) doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí, a to najmä potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry, ktorá 

prácu sprostredkovala, potvrdenie o štúdiu, doklady o platení daní a poplatkov, doklady o platení 

výdavkov spojených s ubytovaním, u neplnoletých osôb doklady zo školského zariadenia alebo 

poberaní príspevku na dieťa, potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka na konkrétnej 

adrese.   

  

(3) Poplatníkom, ktorým sa poplatok vyrubuje z dôvodu, že na území obce užívajú alebo majú právo 

užívať nehnuteľnosť (nemajú na území obce trvalý alebo prechodný pobyt) sa poplatok v zdaňovacom 

období odpustí aj po predložení dokladu, že predmetnú nehnuteľnosť neužívajú z dôvodu jej dlhodobého 

prenájmu inej osobe a táto osoba platí poplatok obce.  

  

(4) Podmienkou na zníženie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka v 

Slovenskej republike mimo územia obce : pobyt v inej obci, výkon pracovnej alebo obdobnej činnosti 

(napr.   

živnostenské oprávnenie) spojený s ubytovaním, denné štúdium na strednej alebo vysokej škole spojené 

s ubytovaním. Podkladom pre zníženie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého vyplýva, že poplatník 

sa viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce z uvedeného dôvodu.   
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(5) Obec poplatok zníži o 60 % za zdaňovacie obdobie, počas ktorého sa poplatník nezdržiava alebo 

nezdržiaval na území obce podľa odseku 4 na základe podkladov:   

a) doklad o platení poplatku v inej obci z titulu prechodného pobytu,   

b) doklad o platení poplatku v inej obci na základe užívania nehnuteľnosti, pokiaľ bude obcou zároveň 

potvrdené obdobie, počas ktorého sa poplatník na jej území zdržiava alebo zdržiaval,   

c) potvrdenie zamestnávateľa (pracovná zmluva v prípade, že je uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom 

období) a doklad o ubytovaní, a to potvrdenie ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva, potvrdenie 

vlastníka nehnuteľnosti, potvrdenie zamestnávateľa, pokiaľ poskytuje poplatníkovi aj ubytovanie, 

doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, doklad o platení nákladov spojených s vlastníctvom 

nehnuteľnosti,  d) doklad o výkone inej činnosti (napr. podnikanie, dobrovoľnícka činnosť, pastoračná 

činnosť) a preukázanie ubytovania podľa písm. c),   

e) doklad o ubytovaní študentov denného štúdia na strednej alebo vysokej škole, a to potvrdenie 

školského internátu, ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva, potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti, 

doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, doklad o platení nákladov spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

Pokiaľ preukázaný pobyt poplatníka v zdaňovacom období bude kratší ako celé zdaňovacie obdobie 

(napr. ukončenie pracovného pomeru alebo začatie štúdia v priebehu zdaňovacieho obdobia), poplatok 

sa zníži len za preukázanú časť zdaňovacieho obdobia.   

  

(6) Poplatníkom, ktorým sa poplatok vyrubuje z dôvodu, že na území mesta užívajú alebo majú 

právo užívať byt alebo rodinný dom (nemajú na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt) sa poplatok 

v zdaňovacom období zníži podľa odseku 5 po predložení dokladu, že nehnuteľnosť na území obce nie 

je užívaná. Pokiaľ sa dlhodobo neužíva byt, tak sa poplatok zníži po predložení potvrdenia spoločenstva 

vlastníkov bytov, že byt nie je dlhodobo užívaný (obdobie) a vyúčtovania nákladov, ktoré túto 

skutočnosť preukážu, v prípade rodinných domov doklady, ktoré preukážu, že v nehnuteľnosti nie je 

spotreba prevádzkových energií (voda, elektrina, plyn).   

  

(7) Dokladom na odpustenie alebo zníženie poplatku nie je čestné prehlásenie, údaje z pasu, 

cestovné lístky, letenky, výpisy účtov, poštové poukazy, pokladničné doklady.   

  

(8) Dokladom na odpustenie alebo zníženie poplatku musí byť preukázané splnenie lehoty 

dlhodobého pobytu. Pokiaľ nie je v doklade presne vymedzené obdobie dlhodobého pobytu poplatníka 

v príslušnom zdaňovacom období, tak sa splnenie lehoty preukáže dokladom vystaveným po tejto lehote 

(90 dňoch) s uvedením začiatku dlhodobého pobytu. Ak v prípade turnusovej práce v zahraničí nebude 

v doklade uvedená dĺžka striedavých turnusových cyklov, poplatník si potom môže uplatniť odpustenie 

poplatku najviac za 220 dní v zdaňovacom období. Doklad, ktorý je vystavený na viacročné obdobie 

alebo na dobu neurčitú, môže poplatník predložiť len raz na prvé zdaňovacie obdobie. V ďalších 

zdaňovacích obdobiach je možné takýto doklad uplatniť len v prípade ubytovania, pokiaľ poplatník 

zároveň predloží ďalší aktuálny doklad za príslušné zdaňovacie obdobie. Na výzvu obce je poplatník 

povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov alebo k predloženému dokladu doložiť na doplnenie 

aj iný doklad, ktorý preukazuje pobyt poplatníka mimo územia obce podľa odseku 1 a 4.  

   

(9) Poplatník je povinný k dokladom pripojiť formulár určený obcou, v ktorom uvedie identifikačné 

a kontaktné údaje poplatníka, ktorého sa odpustenie alebo zníženie poplatku týka, miesto pobytu 

poplatníka mimo územia obce, a v prípade pobytu v zahraničí aj počet dní, počas ktorých sa poplatník 

nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce v zdaňovacom období. Pokiaľ pobyt poplatníka v zahraničí 

v zdaňovacom období nie je súvislý (víkendy, turnusová práca, dovolenka, školské prázdniny), 

poplatník si za tieto dni nemôže uplatniť odpustenie poplatku. Pokiaľ sa zníženie poplatku  uplatňuje na 

poplatníka so statusom žiaka alebo študenta v Slovenskej republike, tak vo formulári musia byť uvedené 

identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, 

ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta v informačnom systéme.   
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(10) Nárok na odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku (vyplnený formulár spolu s dokladmi) sa 

v zdaňovacom období uplatňuje najskôr po uplynutí 90 dní pobytu mimo územia obce a najneskôr do 

30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (30.januára nasledujúceho roka).   

  

  

§ 23 Zrušovacie ustanovenie  

  

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Závada č.2//2019  o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

  

§ 24 Účinnosť  

  

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Závada sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z 

nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na rok 2023 uznieslo dňa 16. 12. 2022.  

 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2023   

  

  

  

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

                      Miroslav KALMÁR  

                                                                                                       starosta obce  

  

  

  

  

  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa  25.11.2022 

 

 Pripomienky k návrhu boli – neboli  podané. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabuli dňa 15.12.2022 

 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Závada  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Závade dňa 16.12.2022 
 

 Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce dňa:  16 12. 2022  

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa:  01.01.2023  

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 
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