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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Horné Otrokovce dňa: 11.11.2015 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Horné Otrokovce dňa: 15.12.2015 

VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2016 

 
 

Všeobecne  záväzné nariadenie Obce Horné Otrokovce 

č.  39/2015 
 

o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
 

 

Obec Horné Otrokovce v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o 

obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, a 6, § 8 ods. 2 a 4, 

§ 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5,  § 79 

ods. 2, § 81 ods. 2, § 82 a § 83, § 98, § 98b § 99e ods. 9, § 99g a § 103 ods. 5 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 

 

toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Otrokovce č. 39/2015, ktorým  

 

u s t a n o v u j e 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Horných Otrokovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v 

nadväznosti na § 98 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 

č. 582/2004 Z. z.“) z a v á d z a  s účinnosťou od 1.1.2016 miestne dane a miestny poplatok 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Horné Otrokovce. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky 

určovania a vyberania miestnych  daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Horné Otrokovce, ako aj ostatné s tým súvisiace náležitosti. 

 

§ 2 

Druhy miestnych daní 

 

1. Na území obce Horné Otrokovce sa zavádzajú tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 
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b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje, 

f) daň za jadrové zariadenie. 

 

2. Obec Horné Otrokovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálny odpad 

a poplatok za drobné  stavebné odpady. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

§ 3 

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov“). 

 

I. ODDIEL 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§ 4 

Základ dane 

 

Základom dane z pozemkov je pre pozemky druhu: 

 

1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku bez 

    porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
   a hodnoty pôdy za 1m

2
 uvedenej 

    v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z z.   

    Hodnota ornej pôdy je 0,3996 €/m
2
 a hodnota trvalých trávnatých porastov je 0,00 €/m

2
. 

 

2. záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 

    hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty   pozemkov za 1m

2 

    
 uvedenej v prílohe č. 2 zákona  č. 582/2004 Z. z. Hodnota záhrad, zastavaných plôch,  

    nádvorí a  ostatných plôch okrem stavebných pozemkov je 1,32 €/m
2
 . 

 

3. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné  

    hospodársky vyuţívané vodné plochy: 

    hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 

    pozemku, zistenej na 1 m
2
 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

    a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva 

    spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je určená vo 

    výške 0,1192 €/m2 za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy. 

 

4. pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúţiaci 

    k predaju tovaru a poskytovaniu sluţieb, je hodnota pozemku určená vynásobením  

    skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m
2
  a hodnoty pozemku 

    za 1 m
2
 pre stavebné pozemky - 13,27 €/m

2
. 

 

5.  stavebné pozemky: 

     hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty   pozemkov za 1m

2
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     uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.   

     Hodnota stavebných pozemkov je 13,27 €/m
2
 . 

 

§ 5 

Sadzba dane 

 

1. Obec Horné Otrokovce ako správca dane (ďalej len „Obec Horné Otrokovce“) v súlade s 

ustanovením  § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre 

všetky pozemky v katastrálnom území obce Horné Otrokovce takto: 

 

Druh pozemku Sadzba dane 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 0,45 % 

záhrady 0,58 % 

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,58 % 

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
0,55 % 

stavebné pozemky 0,58 % 

pozemok, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo 

predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 
0,58 % 

 

2.  Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 a ročnej sadzby dane  

     z pozemkov podľa § 5. 

 

II. ODDIEL 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

§ 6 

Základ dane 

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m
2
. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej 

plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe 

hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m
2
, pričom 

zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby. 

§ 7 

Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnom území obce Horné Otrokovce sa určuje za každý      

aj začatý m² zastavanej plochy vo výške: 

 

Druh stavby Sadzba dane 

a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu 
0,07  €/m

2
 

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú 

administratívu 

0,12  €/m
2
 

c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,22  €/m
2
 

d) za samostatne stojace garáže 0,22  €/m
2
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e) za stavby hromadných garáží 0,22  €/m
2
 

f) za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,22  €/m
2
 

g) za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

0,42  €/m
2
 

h) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou 

0,70  €/m
2
 

i) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,35 €/m
2
  

 

2. Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za podlažie určuje vo výške 0,04 €/m2 za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

3. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 6 a ročnej sadzby dane zo 

stavieb podľa § 7. 

 

4. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 

6  a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 7  ods. 1 zvýšenej o súčin počtu ďalších 

podlaží a príplatku za podlažie podľa § 7  ods. 2. 

 

III. ODDIEL 

DAŇ Z BYTOV 

 

§ 8 

Základ dane 

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

§ 9 

Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane z bytov v katastrálnom území obce Horné Otrokovce je za každý aj začatý 

m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome: 

 

Druh nehnuteľnosti Sadzba dane 

a) byty 0,07  €/m
2
 

b) nebytové priestory 0,07  €/m
2
 

 

2. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 8 a ročnej sadzby dane z bytov podľa 

    § 9 ods. 1. 

 

IV.  ODDIEL 

Spoločné ustanovenia pre dane z nehnuteľností 

 

§ 10 

Oslobodenie od dane a zníţenie dane 

 

1. Obec Horné Otrokovce ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na: 

        a)    pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,  

        b)    močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 

               hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,  pásma ochrany porodných 
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               liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových  

               I. stupňa a II. stupňa,  

         c)   časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 

               bodov, geodetických základov,  stožiare rozvodu elektrickej energie,  stĺpy 

               telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na 

               rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod 

               elektrickej energie a vykurovacích plynov,  

         d)   pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.  

 

2. Obec Horné Otrokovce ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov   

stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 

podnikanie.  

 

TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 11 

Základ dane 

 

Základom dane je počet psov. 

§ 12 

Sadzba dane 

 

Obec Horné Otrokovce stanovuje sadzbu dane 5 eur za jedného psa a kalendárny rok 

nasledovne. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 13 

Základ dane 

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 

v m
2
. 

§ 14 

Verejné priestranstvo 

 

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

obce Horné Otrokovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:  

              a) všetky (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po  

                     krajnicu, 

              b) chodník, na celom území obce Horné Otrokovce 

              c) parkovisko pri cintoríne                    

              d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce Horné Otrokovce  

              e) trhové miesto vedľa budovy Minimarketu  

              f) všetky plochy vo vlastníctve obce, na ktorých sa vykonáva údržba verejnej zelene. 
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§ 15 

Sadzba dane 
 

Obec Horné Otrokovce určuje nasledovnú sadzbu dane nasledovne: 

 

Uţívanie verejného priestranstva Sadzba dane 

Pre účely ambulantného predaja a poskytovanie ambulantných služieb, za 

predaj ovocia, zeleniny, potravín, drogérie, domácich potrieb, obuvi, za 

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného 

zariadenia, pojazdné predajne 

2,00 €/m
2
/deň 

 

Za dlhodobé parkovanie 33,20 €/ročne  

 

Za umiestnenie zariadenia cirkusu, hodových atrakcií  a kolotočov 5,00 €/kus/deň 

  

Za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných 

stavebných a iných zariadení 
0,13 €/m

2
/deň 

 

PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 16 

Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 

 

§ 17 

Sadzba dane 

 

Obec Horné Otrokovce stanovuje sadzbu dane  40,00 eur za jeden predajný automat a 

kalendárny rok. 

§ 18 

Vedenie preukazanej evidencie 

 

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením údajov 

predajného automatu osobitne: 

a) názov firmy alebo prevádzkovateľa, adresa sídla firmy 

b) výrobné číslo predajného automatu 

c) dátum začatia prevádzky predajného automatu 

d) umiestnenie predajného automatu. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§ 19 

Základ dane 

 

Základom dane je počet nevýherných hracích automatov. 
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§ 20 

Sadzba dane 

 

Obec Horné Otrokovce stanovuje sadzbu dane 40 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a 

kalendárny rok. 

§ 21 

Vedenie preukazanej evidencie 

 

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto 

údajov: 

a) názov firmy alebo prevádzkovateľa, adresa sídla firmy 

b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja 

c) dátum začatia prevádzky nevýherného hracieho prístroja  

d) umiestnenie  nevýherného hracieho prístroja. 

 

§ 22 

Oslobodenie od dane 

Od dane sú oslobodené: 

a) zábavné hracie prístroje určené pre zábavu detí predškolského veku umiestené v obchodných 

prevádzkach, v športových alebo kultúrnych zariadeniach (napr. hojdacie zariadenia), 

b) počítače v zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu. 

 

SIEDMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K DANI ZA PSA, K DANI 

ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

 § 23 

Splatnosť a platenie dane 

 

1.  Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

     rozhodnutia. 

 

2. Vyrubená daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje  je  

    splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

3.  Daň alebo splátky miestnych daní Obec Horné Otrokovce uvedie v rozhodnutí o vyrubení  

     miestnych daní. 

 

OSMA ČASŤ 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE 

 

§ 24 

Predmet dane 

 

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v 

jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len "jadrové zariadenie"), a to aj po časť 

kalendárneho roka. 
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§ 25 

Daňovník 

 

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a 

povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. 

§ 26 

Základ dane 

 

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Horné Otrokovce v m2, ktoré sa nachádza 

v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej 

republiky. Výmera katastrálneho územia obce Horné Otrokovce je 9 058 674 m
2
. Na zmenu 

oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane 

neprihliada. 

§ 27 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane za jadrové zariadenie v obci Horné Otrokovce je pre 2. pásmo určená  

    0,0013 eur/m2. .  

 

2. Zastavané územie obce Horné Otrokovce sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým 

    zariadením Jadrovej elektrárne V-1 a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej  

    elektrárne V-2 vo vzdialenosti od zdroja ohrozenia v Jaslovských Bohuniciach. Tým je obec 

    Horné Otrokovce miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie. Obec je zaradená 

    v pásme 2., t.j. nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru oblasti ohrozenia. 

 

DEVIATA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

 

 

§ 28 

Spôsob zberu a sadzba poplatku za komunálne odpady 

 

Systém zberu komunálnych odpadov pre fyzické osoby – občanov, pre právnické osoby 

a fyzické osoby –podnikateľov je uhrádzaný formou paušálneho poplatku.  

 

 

Sadzbu poplatku za komunálne odpady ustanovuje Obec Horné Otrokovce nasledovne: 

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt :  

sadzba poplatku - 0,0329 € / na osobu a kalendárny deň   

t.j. 12,- EUR na osobu a rok 

Domácnosť má nárok na: 

1 smetnú nádobu – do 5 členov v domácnosti 

2 smetné nádoby – nad 5 členov v domácnosti a domácnosť s dvomi a viac rodinami. 

 

Za každú ďalšiu smetnú nádobu je poplatok 15,00 EUR za smetnú nádobu a rok. 

 

b) právnická osoba, podnikateľ - s povinnosťou umiestnenia smetných nádob:                                                                                           

- sadzba poplatku: 0,1095 € /smetnú nádobu a kalendárny deň              

t.j.39,96  €/rok za jednu smetnú nádobu. 
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c) pre poplatníkov, ktorí sú vlastníkmi, spoluvlastníkmi alebo oprávnenými užívateľmi 

nehnuteľnosti v obci, nemajú trvalý pobyt v obci a uvedenú nehnuteľnosť užívajú za účelom 

individuálnej rekreácie a tvoria odpad na území obce sa určuje: 

-  sadzba poplatku: 0,0329 € / na osobu a kalendárny deň. 

Poplatok bude vyrubený len 1 osobe z listu vlastníctva vo výške 12,00 €/ na osobu a rok.      

      

 

§ 29 

Určenie poplatku za komunálne odpady 

 

1. Obec Horné Otrokovce určuje poplatok za komunálne odpady na dobu jedného kalendárneho 

roka (ďalej len „spoplatňovacie obdobie“). 

 

2. Obec Horné Otrokovce určuje poplatok za komunálne odpady pre poplatníka určeného v 

zmysle § 77 ods. 2. písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z, ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo 

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

 

§ 30 

         Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1. V prípade ak došlo u poplatníka uvedeného v ustanovení § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 

582/2004 Z.z., k zmene už ohlásených údajov, tento je povinný postupovať v súlade s § 80 

zákona č. 582/2004 Z. z.  

 

2. Ak poplatník podáva správcovi poplatku ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z, 

je povinný predložiť s ohlásením doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť 

uvedených údajov. 

 

§ 31 

  Vyrubenie poplatku za komunálne odpady - splatnosť 

 

1. Poplatok za komunálne odpady obec Horné Otrokovce vyrubuje každoročne rozhodnutím  

    na celé zdaňovacie obdobie. Pre účely tohoto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie  

    kalendárny rok. 

    Vyrubený poplatok za komunálne odpady je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia  

    právoplatnosti rozhodnutia.  

 

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to v prípade narodenia 

    alebo prisťahovania sa poplatníka do obce Horné Otrokovce, obec vyrubí pomernú časť  

    poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného  

    zdaňovacieho obdobia. 

 

3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok  

    rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2. 

 

§ 32 

Vrátenie  poplatku za komunálne odpady 

 

1. Správca poplatku vráti poplatok za komunálne odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 
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    ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže  

    splnenie podmienok  na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, a to v prípade úmrtia  

    poplatníka, odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v obci Horné Otrokovce  

    a ukončenia podnikateľskej  činnosti na území obce Horné Otrokovce. 

 

2. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v prípade úmrtia poplatníka 

    rodinným príslušníkom alebo osobe, ktorá vybavovala pohreb, v prípade odsťahovania sa 

    poplatníka z obce Horné Otrokovce poplatníkovi a v prípade ukončenia podnikateľskej  

    činnosti poplatníkovi na základe písomnej žiadosti poplatkového subjektu v lehote do 60 dní  

    odo  dňa doručenia žiadosti o jeho vrátenie. 

 

§ 33 

Odpustenie poplatku za komunálne odpady 

  

1. Obec Horné Otrokovce  poplatok za komunálne odpady odpustí za obdobie, za ktoré  

    poplatník obci preukáže na  základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období  

    nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Horné Otrokovce: 

 

a)   -   počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí, v mieste prechodného  pobytu,  

           poplatník vo výkone  trestu alebo poplatník prihlásený k trvalému pobytu,  ktorého  

           skutočný pobyt nie je známy  

 

b)   -   štúdia študentov na vojenských stredných a vysokých školách, študentov v 

           zahraničí, na teologických fakultách vysokých škôl, ktorí sú dlhodobo ubytovaní v 

           zariadeniach na to určených a v mieste trvalého pobytu sa nezdržiavajú viac ako 90  

           dní v zdaňovacom období dní (kasárne, kláštory, ubytovacie zariadenia, ktoré  

           uhrádzajú poplatok príslušnému mestu, obci ...) 

 

c)   -    počas ktorého sa poplatník zdržuje v mieste prechodného pobytu a v mieste  

           trvalého pobytu nehnuteľnosť neužíva, pričom oslobodenie bude poskytnuté pri  

           zdržiavaní sa v mieste prechodného pobytu najmenej 90 dní v zdaňovacom období. 

 

2. Poplatník preukáže okolnosti kaţdoročne podľa ods. 3 hodnoverným dokladom, napr.  

    fotokópiou aktuálnej pracovnej zmluvy, o študiu v zahraničí, fotokópiou víza, dokladom  

    z iného obecného úradu o prihlásení k prechodnému pobytu a zaplatení poplatku za KO a  

    DSO, o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení 

    v zariadení sociálnych služieb a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci  

    nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká, poplatník  

    prihlásený k trvalému pobytu, ktorého skutočný pobyt nie je známy – písomné vyjadrenie  

    občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese a pod. Čestné vyhlásenie nie je považované za  

    doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku. 

 

 3. Potvrdenia resp. podklady, ktoré sú potrebné na odpustenie poplatku, je potrebné predložiť 

     správcovi poplatku najneskôr do konca aktuálneho roka, za ktorý poţaduje poplatník 

     odpustenie poplatku. 

 

§ 34 

Zníţenie poplatku za komunálne odpady 

 

1. Obec Horné Otrokovce ako správca daní a poplatkov, na odstránenie tvrdosti zákona a tohto 

VZN zníţi poplatok za komunálne odpady na základe žiadosti poplatníka: 
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a)  o 50%, -     pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom  

                v mieste pracoviska. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť  

                potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje a zdržiava sa v týždenných  

                cykloch mimo miesta trvalého pobytu, alebo doklad o prechodnom pobyte v mieste 

                pracoviska. 

 

     b)  o 50%, -     študenti študujúci na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia).  

                Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území  

                SR a dokladu o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenia o prechodnom pobyte. 

 

     c) o 50%, -     občania, ktorí uhradili poplatok za KO  v inej obci, v ktorej sa nachádza 

                nehnuteľnosť v ich vlastníctve. Nárok na uvedenú zľavu vzniká po preukázaní  

                úhrady poplatku dokladom vystaveným príslušným obecným úradom. 

 

  2.  Podnikatelia, ktorí sa dohodnú, môžu užívať viacerí, maximálne však piati, jednu  

       smetnú  nádobu. Podmienkou je predloženie dohody, z ktorej budú zrejmé osoby, ktoré  

       nádobu užívajú, osoba poplatníka, ktorej bude zasielaný platobný výmer, spôsob 

       úhrady poplatku a umiestnenie nádoby. Pokiaľ správca poplatku zistí skutočnosť, na  

       základe preverenia pracovníkom obecného úradu, že nádoba je nepostačujúca a v okolí  

       smetnej nádoby sa zhromažďuje odpad, musia účastníci dohody požiadať o dodanie  

       smetnej nádoby pre  každého účastníka dohody. Dohodu o spoločnom užívaní smetnej  

       nádoby môžu uzavrieť medzi sebou len tí poplatníci, ktorí majú minimálne množstvo  

       produkovaného odpadu. Dohoda sa nevzťahuje na prevádzky, za ktoré sa považujú 

       pohostinstvá, maloobchody, veľkoobchody, výrobné prevádzky a prevádzky, ktoré  

       zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Správca poplatku posúdi predmetnú  

       dohodu o spoločnom užívaní smetnej nádoby, prihliadne na všetky skutočnosti  

       v súvislosti s produkovaným odpadom  a rozhodne o povolení spoločnej smetnej  

       nádoby a jej pridelení účastníkom dohody, resp. dohodu môže zamietnuť. 

 

 3. Potvrdenia resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie  poplatku, je potrebné predložiť  

     správcovi poplatku najneskôr do konca aktuálneho roka, za ktorý poţaduje poplatník  

     zníţenie poplatku za komunálne odpady. 

 

 

DESIATA ČASŤ 

POPLATOK ZA DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

§ 35 

Spôsob zberu drobných stavebných odpadov 

 

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou  

    alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  

    stavebné odpady. 

 

2. Obec Horné Otrokovce zavádza pre fyzické osoby množstvový zber drobného stavebného  

    odpadu. 

 

§ 36 

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady 
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Obec Horné Otrokovce ustanovuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady 0,029 € za jeden 

liter, dm
3 

alebo kilogram drobných stavebných odpadov. 

 

§ 37 

Určenie poplatku za drobné stavebné odpady 

 

1. Obec Horné Otrokovce určí poplatok za drobné stavebé odpady jednorazovo v mieste  

    určenom na zber drobných stavebných odpadov ako súčin sadzby ustanovenej v § 36 a  

    hmotnosti drobného stavebného odpadu. 

2. Poplatok za drobné stavebné odpady správca poplatku nevyrubuje rozhodnutím. 

3. Úhrada poplatku za drobné stavebné odpady sa uskutočňuje hotovostným spôsobom 

    priamo v mieste určenom na zber drobných stavebných odpadov. 

 

 

JEDENÁSTA  ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 38 

Spôsob platenia miestnych daní a  poplatku 

 

1. Miestne dane a  poplatok môže daňovník alebo poplatník uhrádzať: 

a)  bezhotovostným stykom (prevodným príkazom) 

b)  poštovou poukážkou 

c)  v hotovosti priamo do pokladne OcÚ 

d)  v hotovosti priamo v mieste určenom na zber drobných stavebných odpadov. 

 

2. Miestna daň,  poplatok, splátka dane a pomerná časť dane sa zaokrúhľujú na 

eurocenty nadol. 

 

§ 39 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenie č. 39/2015 obce Horné 

Otrokovce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Horné Otrokovce a na internetovej stránke 

obce Horné Otrokovce dňa  11.11.2015. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Horných Otrokovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa   

14.12.2015  uznesením č. 38/8/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 37/2014 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

Horné Otrokovce, dňa 10.11.2015 

 

 

        

Mgr. Eva Kukučková 

               starostka obce 


