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Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Podkylava  

 
Obecné zastupiteľstvo Podkylava na základe ustanovenia § 6 zák. SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné      
v y d á v a    pre územie obce Podkylava toto 
 

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

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Podkylava  

 
 

I. časť 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne 
podmienky ukladania miestnych daní a poplatkov a miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny 
poplatok“) na území obce Podkylava. 
 
(2) Obec Podkylava na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
a/ daň z nehnuteľností, 
b/ daň za psa, 
c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 
d/ daň za nevýherné hracie prístroje 
d/ daň za ubytovanie 
e/ daň za umiestnenie jadrového zariadenia 
 
(3) Obec Podkylava na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 
(4) Obec Podkylava na svojom území ukladá poplatky, ktoré nie sú uvedené v 
zákone: za používanie obecného rozhlasu a inzerciu a za použitie priestorov v  
majetku obce Podkylava. 
 
(5) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z pozemkov, dane zo stavieb, 
dane z bytov („ďalej len dane z nehnuteľností“), dane za psa, dane za nevýherné 
hracie automaty je kalendárny rok. 
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II. časť 
Miestne dane 

§ 2 
Daň z pozemkov 

 
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení §5 zák. 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 o miestnych 
daniach“). 
 
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Podkylava v členení 
podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach. 
 
(3) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná: 
 

Druh pozemku Sadzba zo základu dane Hodnota pozemku 

orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady  

0,4 % 0,2482 €/ m² 

záhrady 0,7 % 1,32 €/ m² 

trvalé trávne porasty 0,5 % 0,0561 €/ m²  

zastavané plochy a nádvoria 0,7 % 1,32 €/ m² 

lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy, rybníky s 
chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné 
plochy 

0,5 % zo základu dane,  0,1085 €/ m². 

ostatné plochy 0,3 % 1,32 €/ m² 

stavebné pozemky 0,6 % zo základu  13,27 €/ m² 

 
 
(4) Základ dane: 
 
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady, trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

- 0,2482 €/ m² za ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady 

- 0,0561 €/ m² za trvalé trávnaté porasty 
2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a 
hodnoty pozemku. Hodnota lesného pozemku je 0,1085 € za m². Takto určená 
hodnota pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 
znaleckým posudkom. 
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3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: 
a) záhrada 
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
c) stavebné pozemky 

je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty 
pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a 
miestnom pozemku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a) 1,32 €/ m² –záhrady 
b) 1,32 €/ m² – zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
c) 13,27 €/ m² – stavené pozemky 

 
 

§ 3 
Daň zo stavieb 

 
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Podkylava. 
 
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce je za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy určená vo výške: 
 
 

 Druh stavby Poplatok za m² 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, u 
viacpodlažných budov sa sadzba dane zvyšuje za 
každé podlažie o 0,02 €/ m² 

0,08 €/ m² 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

0,08 €/ m² 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 
domčekov na individuálnu rekreáciu, u 
viacpodlažných budov sa sadzba dane zvyšuje za 
každé podlažie o 0,02 €/ m² 

0,25 €/ m² 

d) samostatne stojace garáže 0,25 €/ m² 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu 

0,80€/ m² 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

0,80 €/ m² 

g) ostatné stavby, neuvedené v písm. a/ až f/ 0,20 €/ m² 
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§ 4 
Daň z bytov 

 
(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 € za každý aj začatý m2

 podlahovej plochy 
bytu a nebytového priestoru. 
 
 
 

III. ČASŤ 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 
§ 5 

Vyrubenie dane z nehnuteľností 
 

(1) Správca dane týmto určuje, že daň nižšia ako 2,00 € sa na území obce 
Podkylava nebude vyrubovať ani vyberať. 
 
 

§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené: 
a)    močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 
b)    pozemky verejne prístupných parkov a verejne prístupných športovísk,  
c)    pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky. 
 
(2)  Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov o 50 % dane na pozemky, 
ktorých vlastníkmi sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo 
úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
 
(3) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené: 
a)    okrem stavieb oslobodených podľa osobitného predpisu stavby slúžiace 
základným školám, školským zariadeniam pri základných školách a predškolským 
zariadeniam, 
b)    stavby slúžiace detským domovom. 
 
(4)  Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb, bytov a nebytových 
priestorov 
a)    o 50 % dane, na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie, 
b)    o 50 % dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 
garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana 
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s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové 
vozidlo používané na ich dopravu. 

 
 

IV. ČASŤ 
§ 7 

Daň za psa 
 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný alebo držaný 
fyzickou osobou alebo právnickou osobou alebo držiteľom psa, ak sa nedá 
preukázať, kto psa vlastní. 
 
(2) Základom dane je počet psov. 
 
(3) Sadzba dane za psa je 3,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená 
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 
(4) Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti je daňovník povinný doručiť 
dvojmo na obecný úrad. Toto musí obsahovať najmä označenie vlastníka - držiteľa 
psa s  menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa - jeho vek, 
spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. 
držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní, čipovanie. 
 

§ 8 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva. 
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce Podkylava, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 
cesty, miestne komunikácie, chodníky, upravené plochy pre chodenie obyvateľov na 
celom území obce a všetky neknihované parcely v intraviláne obce. 
(3) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom 
priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na 
charitatívne a verejnoprospešné účely. 
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie 
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného 
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných 
atrakcií, umiestnenie skládky a pod. 
(5) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 
a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,033 € za 1m²/ 
deň 
b/ za umiestnenie predajného zariadenia –  trvale 0,07 € za 1 m²/deň 
                                                                      prechodne 2 € za deň 
c/ za umiestnenie reklamného zariadenia rozhodne obecný úrad individuálne o 
každom prípade, pričom daň môže byť stanovená až do výšky 0,20 € za 1 m²/deň – 
pl. tabule 
d/ za umiestnenie skládky stavebného materiálu pri výstavbe rodinného domu 0,03 € 
za 1 m²/deň 
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e/ za umiestnenie stavebného zariadenia na verejnom priestranstve (fyzickými i 
právnickými osobami) 0,03 za 1 m²/deň 
f/ za umiestnenie cirkusu 0,16 € za 1 m²/deň 
g/ za umiestnenie lunaparku 0,66 € za 1 m²/deň/ vozidlo 
h/ za umiestnenie inej atrakcie 0,33 € za 1 m²/deň 
i/ 0,33 € za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva za každý 
aj začatý deň v bodoch neuvedených v odsekoch - písmene a/ až i/. 
(6) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva. 
(7) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania 
verejného priestranstva obci Podkylava, a to pred začatím osobitného užívania 
verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie 
verejného priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, 
ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. 
Daňovník je povinný oznámiť obci Podkylava skutočnosť, že osobitné užívanie 
verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 
stavu. 
(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje 
nasledovne: 
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku 
poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Podkylave, 
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo 
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec 
správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Podkylave pri ohlásení vzniku daňovej 
povinnosti daňovníkom. 
 

§ 9 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
(1) Sadzba dane je 30 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
(2) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 
doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Podkylave. Písomné 
oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, 
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. 
(3) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 
a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Podkylave. 
b/ prevodným príkazom na účet Obecného úradu v Podkylave 
(4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja. 
 

§ 10 
Daň za ubytovanie 

 
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení. 
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje 
(3) Základom dane je počet prenocovaní 
(4) Sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie 
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(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 
ubytovanie poskytuje. 
(6) Povinnosti prevádzkovateľa : 
a) prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronicky spracovanú 
evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje : 
- meno, priezvisko a dátum narodenia ubytovaného 
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu 
- ubytovaného 
- deň príchodu a deň odchodu ubytovaného 
b) údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, 
okrem údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie ubytovania je prevádzkovateľ 
povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky spracovanej evidencii 
ihneď po odchode ubytovaného. 
c) prevádzkovateľ je ďalej povinný 
- predkladať správcovi dane raz za tri mesiace v termíne do 10. dňa v mesiaci január, 
apríl, júl, október hlásenie o vybratej dani, 
- vybratú daň uhradiť na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti v pokladni 
správcu dane najneskôr do 25. dňa v tom mesiaci kedy odovzdal hlásenie o vybratej 
dani 
- na výzvu správcu dane  podať potrebné vysvetlenie a predložiť požadované 
doklady - vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť najneskôr 
do 15 dní správcovi dane vydať potvrdenie o zaplatení dane. 
 

V. časť 
Miestny poplatok 

§ 11 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len 
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 
na území obce Podkylava. 
 
(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 alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“). 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania 
 
 
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm.a/ v obci súčasne trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa 
odseku 2 písm. a/ tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a 
súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. 
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(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 
le „platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci 
odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
 
(5) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm.a/ žije v spoločnej domácnosti, 
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba 
prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo 
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, 
ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná 
oznámiť obci. 
 
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v 
odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne 
skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 
 
(7) Obec určuje poplatok na obdobie jedného roka ako súčin sadzby poplatku a 
počtu kalendárnych dní v určenom období počas, ktorých má alebo bude mať 
poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo 
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 
 
(8) Sadzbu poplatku tvorí súčet priemerných nákladov obce (roku predchádzajúcom 
určenému obdobiu) na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi za jeden kalendárny deň 
a jedného poplatníka. 
 
(9) Rozhodujúcim obdobím pre stanovenie sadzby poplatku v určenom období je: 
predchádzajúci kalendárny rok, alebo ostatné dva po sebe idúce roky 
predchádzajúce určenému obdobiu, na základ ktorých môže správca poplatku 
objektívnejšie zohľadniť ekonomické výsledky a trendy v odpadovom hospodárstve 
 
(10) Sadzba poplatku pre jednotlivé skupiny poplatníkov: 
a) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci: 

žetónový zber               18,00 €/osoba a rok  
množstvový zber          21,00 €/osoba a rok  

b) fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce 
a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (vlastník – užívateľ nehnuteľnosti) 

žetónový zber               18,00 €/osoba a rok 
množstvový zber          21,00 €/osoba a rok  

c) právnická osoba (podľa zák.č. 582/2004 § 77 ods. (2), písm.b) polovičnú sadzbu 
podľa druhu zberu odpadu za rok a jedného zamestnanca 
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d) podnikateľ (podľa č. 582/2004 § 77 ods. (2), písm.c) za nehnuteľnosť polovičnú 
sadzbu podľa druhu zberu odpadu za rok a jedného zamestnanca 
 
(11) Množstvo pridelených žetónov pre skupiny poplatníkov: 
a) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci: 4 žetóny/osobu a rok 
Cena za každý ďalší žetón je 3,00 € / kus 
b) fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce 
a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (vlastník – užívateľ nehnuteľnosti) 
 4  žetónoy/nehnuteľnosť a rok 
c) právnická osoba (podľa zák.č. 582/2004 § 77 ods. (2), písm.b) 2 žetóny / rok na 
jedného zamestnanca 
d) podnikateľ (podľa č. 582/2004 § 77 ods. (2), písm.c) za nehnuteľnosť 2 žetóny / 
rok na jedného zamestnanca 
e) žetóny na odpad majú od ich vydania obmedzenú platnosť (s pravidla na jedno 
poplatkové obdobie), tá je na nich vyznačená v podobe: vydané: mesiac/rok a platné 
do: mesiac/rok 
f) žetóny na dopad sú neprenosné a je na nich vyznačené číslo nehnuteľnosti, pre 
ktoré sú určené  
 
(12) V prípade, že poplatník vyprodukuje za rok viac zmesového komunálneho 
odpadu musí si za nakladanie s ním zaplatiť ďalšiu, individuálnu (nadštandardnú) 
časť poplatku. Minimálne však vo výške 1/3 základného poplatku. Metodika a 
správca poplatku predpokladá, že poplatníkovi tým vznikne i právo na adekvátne 
zvýšenie množstva vyprodukovaných separovaných zložiek ostatného a 
nebezpečného odpadu.  
 
(13) Náklady na zabezpečenie zberných nádob typu KUKA 110 l znáša jednotlivý 
poplatník. Nie sú súčasťou nákladov obce súvisiacich so zabezpečením činnosti 
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
 
(14) množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 
stanovený vo výške 0,078 € za 1 kg drobného stavebného odpadu. 
 
(15) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
 
(16) Poplatok sa vyberá v hotovosti ( v pokladni obecného úradu ), poštovou 
poukážkou alebo bankovým prevodom. 
 
(17) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť 
poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 
skutočnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré sa platil 
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci 
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa 
odseku 2 pís. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo 
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo ( IČO ) 
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti podľa §77 ods. 7 zákona o 
miestnych daniach, 
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §79 zákona o miestnych daniach, 
spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne 
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požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych 
daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. Takýmito 
dokladmi je napr. doklad potvrdzujúci dlhodobý pobyt mimo územia SR. 
 
(18) Obec môže v odôvodniteľných prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie 
tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť, alebo môže poplatok 
odpustiť. 
 
(19) Obec poplatok zníži alebo odpustí občanom prihláseným v obci Podkylava 
k trvalému pobytu na základe písomnej žiadosti poplatníka ak správcovi preukáže: 
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí alebo mimo svojho 
trvalého bydliska na základe nasledovných podkladov: potvrdenie, resp. čestné 
prehlásenie o zdržiavaní sa mimo územia obce Podkylava, ktoré musí obsahovať: 
meno, priezvisko, identifikačné údaje, trvalý a prechodný pobyt (pokiaľ je) a údaj 
v akom časovom rozpätí a kde sa zdržiaval, 
b) že je študentom strednej alebo vysokej školy, ubytovaný v mieste štúdia na 
internáte, na priváte, alebo bývajúci v ubytovacom zariadení. Poplatník spolu so 
žiadosťou predloží doklad o ubytovaní v ubytovacom zariadení, alebo potvrdenie 
o prechodnom pobyte, na základe ktorého sa výška poplatku prehodnotí. 
 
(20) O odpustenie poplatku možno žiadať v lehote do 15 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti. 
 
(21) Žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad pre 
daňovníkov bez trvalého pobytu v obci Podkylava, budú posudzované jednotlivo 
Obecným zastupiteľstvom v Podkylave.  
 
(22) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená. 
 
(23) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok 
resp. jeho splatná časť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla 
poplatková povinnosť. Za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 
1/12 sadzby, pokiaľ týmto VZN nie je stanovený iný spôsob vyberania a platenia 
poplatkov. 
 
(24) Ak obec sama, alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, 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 v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré 
nastali. 
 
(25) 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 70 dní od skončenia 
obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 
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VI. časť 
§12 

Daň za jadrové zariadenia 
 
(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v 
ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové 
zariadenie“) a to aj časť kalendárneho roka. 
(2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. 
(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v 
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. 
(4) Zastavané územie obce Podkylava je situované v pásme od Jaslovských Bohuníc 
nad 10 km do 30 km. 
(5) Sadzba dane je podľa §70 písm b/ zákona č. 582/2004 Z.z. 0,0006 € / za m2. 
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového 
zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora 
jadrového zariadenia. 
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní 
odo dňa zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní 
písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný 
úrad v Podkylave. 
(8) Daň za jadrové zariadenia vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho 
obdobia za predchádzajúci kalendárny rok 
Vyrubená daň za jadrové zariadenia je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia. 
 
 

VII. časť 
§ 13 

Miestny poplatok 
 

Poplatok za používanie obecného rozhlasu a inzercia 
 
(1) Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá požaduje odvysielanie 

oznamu v obecnom rozhlase, alebo uverejnenie inzerátu. 
(2) Za oznámenie o úmrtí sa poplatok nevyberá. 
(3) Sadzba poplatku: 

a/ za vyhlásenie každého jednotlivého oznámenia:        5,00 € 
b/ za zaslanie sms prostredníctvom portálu sms – info: 10,00 €  
 

 

Poplatok za použitie miestností v majetku obce Podkylava 
 

(1) Platí právnická osoba za použitie  sály OcÚ. 
(2) Poplatok sa nevzťahuje na záujmové organizácie v prípade schôdze. 
(3) Sadzba poplatku: 

a/ za každú jednotlivú akciu, sála OcÚ (kar, životné jubileum) pre obyvateľa obce                 
4,00 €/hod. 

    b/ pre mimo obyvateľov Podkylavy 7,00 €/hod.   
    c/ za kultúrne podujatie sála OcÚ  (zábava, diskotéka, svadba... )     
       15,00 € a spotrebovaná el. energia podľa odpočtu el. merača. 
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VIII. č a s ť 

  Spoločné a záverečné ustanovenia 
§ 14 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Podkylava 
prostredníctvom starostu obce a povereného zamestnanca obce. 
 

§15 
Správne delikty 

 
Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane v 
lehote stanovenej týmto VZN, správca dane uloží pokutu: 
a/ fyzická osoba        6,63 € 
b/ fyzická osoba oprávnená na podnikanie  16,59 € 
c/ právnická osoba      16,59 € 
Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 31 zákona č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, 
správca dane mu uloží pokutu: 
a/ fyzická osoba      33,19 € 
b/ fyzická osoba oprávnená na podnikanie     100,00 € 
c/ právnická osoba              150,00 € 
 
 

§ 16 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Podkylava sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Podkylave a to dňa 11.12.2019. 
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Podkylava č. 3/2018 zo dňa 29.11.2018 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Podkylava  
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Podkylave. 
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
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V Podkylave dňa 13.12.2019 
 
 
 
 
 

                                                                                               Ing. Ján Morihladko 
                                                                                                starosta obce Podkylava 
 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Podkylava dňa 13.12.2019 
VZN zverejnené na internetovej stránke obce Podkylava dňa 13.12.2019 
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Podkylava dňa 30.12.2019 
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020 
 
 

 


