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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Vígľaš
Obec Vígľaš v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 1/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Vígľaš
PRVÁ ČASŤ
PREDMET ÚPRAVY
§1
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a § 2 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 rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. na
kalendárny rok 2016, ktorý je zdaňovacím obdobím a na nasledujúce zdaňovacie obdobia po
dobu účinnosti tohto VZN v katastrálnom území obce Vígľaš:
a) zavádza miestne dane:
1. daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov),
2. daň za psa,
3. daň za užívanie verejného priestranstva,
4. daň za ubytovanie,
5. daň za predajné automaty,
6. daň za nevýherné hracie prístroje,
b) ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti
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.“), ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, ktoré
môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie
vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej
povinnosti, povinnosť predkladania priznania k dani, vyrubenie dane a platenie dane.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok I
Daň z pozemkov
§2
Základ dane
1. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Vígľaš v členení podľa § 6
ods. 1 až 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a 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. Pre
celé katastrálne územie obce Vígľaš platia nasledovné hodnoty pozemkov:
orná pôda:
0,2725 Eur/ m²
trvalé trávne porasty:
0,0434 Eur/ m²
4. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku stanovenej
v zmysle § 7 ods.6 zákona č.582/2004 Z.z. Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije,
len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. Pre podmienky obce
Vígľaš platia nasledovné hodnoty pozemkov:
Lesné pozemky:
0,2725 Eur/ m²
5. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmer
pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z .z.
Pre podmienky obce Vígľaš (obce od 1 001 do 6 000 obyvateľov) platia nasledovné hodnoty
pozemkov:
záhrady:
1,85 Eur/ m²
zastavané plochy a nádvoria:
1,85 Eur/ m²
ostatné plochy:
1,85 Eur/ m²
stavebné pozemky:
18,58 Eur/ m²
§3
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v § 2 ods. 3 tohto VZN (§ 6 ods. 1 písm. a)
zákona č. 582/2004 Z .z.), po zvýšení v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z .z., je
0,50 %. Správca dane určuje na pozemky uvedené v § 2 ods. 1 tohto VZN, na ktorých sa
nachádzajú zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ročnú sadzbu dane
z pozemkov 1,25 %.
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2. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v § 2 ods. 4 tohto VZN (§ 6 ods. 1 písm. d)
zákona č. 582/2004 Z .z.), po zvýšení v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z .z., je
0,50 %.
3. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v § 2 ods. 5 tohto VZN (§ 6 ods. 1 písm. b)
zákona č. 582/2004 Z .z.) – druh pozemku záhrady, po zvýšení v súlade s ust. § 8 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z .z., je 0,50 %.
4. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedených v § 2 ods. 5 tohto VZN (§ 6 ods. 1 písm. c)
a e) zákona č. 582/2004 Z .z.) – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
a stavebné pozemky, po zvýšení v súlade s ust.§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., je 0,50%
Správca dane určuje na pozemky uvedených v § 2 ods. 5 tohto VZN, na ktorých sa
nachádzajú zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie, ročnú sadzbu dane
z pozemkov 1,25 %.
Článok II
Daň zo stavieb
§4
Predmet dane
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 9 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Vígľaš, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom
alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala
užívať.
3. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Vígľaš v tomto 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 garáží,
f) stavby hromadných garáži umiestnených 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 so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
4. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
§5
Sadzba dane
1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou
a rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. Ročná sadzba
dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
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2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) tohto VZN (§ 10 ods. 1
písm. a) zákona č. 582/2004 Z .z.), po zvýšení v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z .z., je 0,10 Eur /m2.
3. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) tohto VZN (§ 10 ods. 1
písm. b) zákona č. 582/2004 Z .z.), po zvýšení v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z .z., je 0,10 Eur /m2 .
4. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 4 ods. 3 písm. c) tohto VZN (§ 10 ods. 1
písm. c) zákona č. 582/2004 Z .z.), po zvýšení v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z .z., je 0,275 Eur /m2.
5. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 4 ods. 3 písm. d) a e) tohto VZN, po
zvýšení v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z .z., je 0,40 Eur /m2.
6. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 4 ods. 3 písm. f) tohto VZN, po zvýšení v
súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z .z., je 0,45 Eur /m2
7. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 4 ods. 3 písm. g) tohto VZN, po zvýšení v
súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z .z., je 0,45 Eur /m2.
8. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 3 písm. h) tohto VZN, po zvýšení v
súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z .z., je 0,275 Eur /m2.
9. Obec Vígľaš ako správca dane, v súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z .z.,
určuje príplatok za každé aj začaté podlažie u stavieb uvedených v § 4 ods. 1 tohto VZN vo
výške 0,10 Eur okrem prvého nadzemného podlažia a okrem podkrovného podlažia, ktoré
sa nevyužíva na bývanie.
Článok III
Daň z bytov
§6
Predmet dane
1. Daňovníkmi dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ust. § 13 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Vígľaš, v ktorom aspoň jeden
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú
byty a nebytové priestory.

1.
m2.

§7
Sadzba dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v

2. Ročná sadzba dane z bytov, po zvýšení v súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004
Z .z., je: vo všetkých miestnych častiach v obci Vígľaš 0,10 Eur/m2 za byty a nebytové
priestory v bytovom dome a 0,45 Eur/m2 za byty a nebytové priestory využívané na
podnikanie.
Článok IV
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
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§8
Oslobodenie od dane
1. Podmienky obligatórneho oslobodenia od dane z nehnuteľností sú uvedené v ust. § 17
ods. 1 zákona č. 582/2004 Z .z.
2. V súlade s ust. § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z .z. sa poskytuje oslobodenie
od dane na pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie.
3. V súlade s ust. § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 582/2004 Z .z. sa poskytuje oslobodenie
od dane na pozemky na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu EE, nadzemné časti zariadení na rozvod
vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod EE.
4. V súlade s ust. § 17 ods. 2 písm. e) zákona č. 582/2004 Z .z. sa poskytuje oslobodenie
od dane za pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
5. V súlade s ust. § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 582/2004 Z .z. sa poskytuje oslobodenie
od dane za pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
6. V súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 582/2004 Z .z. sa poskytuje oslobodenie
od dane zo stavieb a bytov:
- na stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie
7. V súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. e) zákona č. 582/2004 Z .z. sa poskytuje oslobodenie
od dane zo stavieb a bytov:
- na garáže slúžiace ako garáž 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, ktoré slúžia pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu.
8. Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie oslobodenia od dane podľa ods. 6,
predloží daňovník správcovi dane do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, pokiaľ si
oslobodenie neuplatnil v predchádzajúcom zdaňovacom období.
9. Pre vznik a zánik daňovej povinnosti, daňové priznanie, vyrubenie dane a platenie dane
platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ak v tomto VZN nie je uvedené inak.
§9
Vznik daňovej povinnosti, priznanie k dani z nehnuteľností a vyrubenie dane
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto
dňom.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak nie je uvedené inak. V prípade
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým
5

dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti
alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku
vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením
v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o
dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
3. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať obci Vígľaš najneskôr
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
4. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením
alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
5. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
6. Na vyrubenie dane, splatnosť dane a vrátenie pomernej časti dane sa vzťahujú ust. § 99e
až 99h zákona č. 582/2004 Z. z.
7. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2 € nebude vyrubovať ani vyberať.
§ 10
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Obec Vígľaš ako správca dane povolí platenie vyrubenej dane v troch splátkach, ak ročná
daň vyrubená fyzickej osobe presahuje sumu vo výške 17,- EUR a právnickej osobe ak
presahuje sumu vo výške 170,- EUR. Splátky dane sú splatné v lehotách určených v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
TRETIA ČASŤ
OSTATNÉ MIESTNE DANE
Článok I
Daň za psa
§ 11
Predmet a základ dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať,
kto psa vlastní.
Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Základom dane je počet psov.
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§ 12
Sadzba dane
1. Za psa chovaného v rodinných domoch na území celej obce sa určuje sadzba dane vo
výške 10,00 Eur na kalendárny rok.
2. Za psa chovaného v bytových domoch a bytoch v súkromnom vlastníctve na celom území
obce sa určuje sadzba dane vo výške 20,00 Eur na kalendárny rok.
3. Za psa chovaného v podnikateľskom objekte sa určuje sadzba dane vo výške 20,00 Eur
na kalendárny rok.
§ 13
Priznanie k dani za psa, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa obci Vígľaš v lehote do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť,
aby pes známku nosil. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej
straty na Obecnom úrade vo Vígľaši. Za vydanie náhradnej známky stanovuje obec sumu
0,70 Eur.
3. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Na ostatné VZN neupravené otázky týkajúce sa vyrubenia dane, splatnosti dane
a vrátenia pomernej časti dane sa použijú ust. § 99e až 99h zákona č. 582/2004 Z. z.
Článok II
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 14
Predmet a základ dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto VZN považuje také miesto na
území obce, ktoré slúži verejnému užívaniu, resp. je verejnosti voľne prístupné. Sú to
najmä, nie však výlučne:
a) hlavné a vedľajšie komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke
b) vybudované chodníky, príp. iné upravené plochy
c) priestranstvá v obci
d) pozemky, ktoré sú vo vlastníctve, ako aj užívaní obce.
§ 15
2. Osobitným užívaní verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie skládky,
b) umiestnenie stavebného, predajného zariadenia ,
c) umiestnenie betónovej, drevenej, plechovej, prenosnej garáže alebo skladov na materiál,
d) umiestnenie zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
e) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb.
3.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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4.

Základom dane za užívanie verejného preistranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

§ 16
Sadzby dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje vo výške 0,40 Eur/ m²/
deň.
2. Sadzba za dočasné užívanie verejného priestranstva na ambulantný predaj, za
umiestnenie predajného zariadenia , na celom území obce je 3,- Eura / deň (bez ohľadu
na koľkých predajných miestach v obci bude predávať).
§ 17
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je obci Vígľaš povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V písomnom oznámení daňovník uvedie miesto osobitného užívania verejného
priestranstva, predpokladanú dobu využitia verejného priestranstva a výmeru užívanej
plochy, ak je sadzba dane stanovená na jednotku plochy. Vzor Oznámenia zámeru
osobitného užívania verejného priestranstva je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto VZN.
3. Ukončenie osobitného užívania verejného priestranstva oznámi daňovník obci písomne
najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. Zároveň je daňovník
povinný oznámiť, že zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do
pôvodného stavu.
§ 18
Vyrubenie a platenie dane
1. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola
rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej
splátky.V prípade dočasného užívania verejných priestranstiev je daňovník povinný uhradiť
daň naraz za celý ohlásený a dohodnutý čas.
2. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
Článok III
Daň za ubytovanie
§ 19
Predmet a základ dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
2.

Základom dane je počet prenocovaní.
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3.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

1.

§ 20
Sadzba dane
Sadzba dane na osobu a prenocovanie je Eur 0,30 Eur.

2.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

3.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

§ 21
Povinnosti platiteľa a platenie dane
1. Platiteľ dane je povinný:
a) vyberať daň od ubytovaných osôb a vydať každému ubytovanému potvrdenie
o zaplatení tejto dane,
b) viesť preukázateľnú evidenciu o ubytovaných osobách – knihu ubytovaných hostí,
ktorú na požiadanie správcu dane predloží na účely overenia správnosti odvodu
dane,
c) v prípade zmien, ktoré majú vplyv na daňovú povinnosť alebo v prípade jej zániku
tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy nastali oznámiť u správcu dane.
2. Vždy do 15. dňa v mesiaci po uplynutí príslušného štvrťroka (t.j. do 15.1., 15.4., 15.7.
a 15.10.) je platiteľ povinný podať správcovi dane písomné hlásenie o počte ubytovaných
osôb a počte prenocovaní za predchádzajúci štvrťrok. Vzor tohto hlásenia je uvedený
v prílohe č. 3 k tomuto VZN.
3. Obec Vígľaš na základe podaného hlásenia podľa odseku 2 vydá rozhodnutie.
4. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
vydaného v zmysle ods. 3 tohto článku.
§ 22
Evidencia dane za ubytovanie
1. Platiteľ je povinný sa registrovať u správcu dane do 15 dní od začatia prevádzky
ubytovacieho zariadenia a predložiť doklady potvrdzujúce začatie činnosti.
2. Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu o počte ubytovaných osôb a prenocovaní za
sledované obdobie v písomnej alebo elektronickej forme. Evidenčná kniha musí obsahovať
minimálne meno a priezvisko, úplnú adresu ubytovanej osoby, deň príchodu, deň odchodu
a počet prenocovaní.
3. Platiteľ je povinný pri kontrole dane predložiť evidenciu v zmysle ods. 2 tohto článku
pracovníkovi správcu dane alebo na vyžiadanie predložiť na referát správy daní v obci na
obecný úrad.
4. Ak príde k zmenám na daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je platiteľ povinný
nové skutočnosti oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa zmeny alebo zániku tejto
skutočnosti.
Článok IV
Daň za predajné automaty
§ 23
Predmet a základ dane
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1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3.

Základom dane je počet predajných automatov.

1.

§ 24
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat za kalendárny rok je 50,- Eur.

2.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.

§ 25
Oznamovacia povinnosť
1. Vznik daňovej povinnosti je daňovník povinný písomne oznámiť obci dňom umiestnenia
predajného automatu, najneskôr dňom nasledujúcim po dni jeho umiestnenia.
2. Oznamovaciu povinnosť daňovník vykoná písomným oznámením, ktoré doručí obci.
Písomné oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu a adresu miesta prevádzkovania predajného automatu.
§ 26
Vznik daňovej povinnosti, vyrubenie dane, splatnosť dane a vrátenie pomernej časti
dane
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie.
2. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3.

Na účely výberu dane obec vedie evidenciu za každý predajný automat osobitne, ktorá
obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka
b) identifikačné údaje predajného automatu vrátane dátumu a miesta umiestnenia
c) dátum zaplatenia dane
d) dátum ukončenia prevádzky predajného automatu.

2.

Na ostatné VZN neupravené otázky vyrubenia dane, splatnosti dane a vrátenia
pomernej časti dane sa vzťahujú ust. § 99e až 99h zákona č. 582/2004 Z. z.

1.

Článok V
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 27
Predmet a základ dane
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 (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
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2.

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

3.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 28
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane dňom
umiestnenia nevýherného hracieho prístroja, resp. najneskôr dňom nasledujúcim po dni
umiestnenia.
2. Oznamovaciu povinnosť daňovník vykoná písomným oznámením, ktoré doručí obci.
Písomné oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja a adresu miesta prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja vrátane dátumu jeho umiestnenia a odstránenia.

1.

§29
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok je 60,- Eur.

2. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje
prevádzkujú.
§ 30
Vznik daňovej povinnosti, vyrubenie dane, splatnosť dane a vrátenie pomernej časti
dane
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
2. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3.

Na účely výberu dane obec vedie evidenciu za každý nevýherný hrací prístroj osobitne,
ktorá obsahuje:
a) identifikačné údaje daňovníka
b) identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja vrátane dátumu a miesta
umiestnenia
c) dátum zaplatenia dane
d) dátum ukončenia prevádzky nevýherného hracieho prístroja.

4.

Na ostatné VZN neupravené otázky vyrubenia dane, splatnosti dane a vrátenia
pomernej časti dane sa použijú ust. § 99e až 99h zákona č. 582/2004 Z. z.
ŠTVRTÁ ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 31
Predmet poplatku

1. Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
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c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
d) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
Poplatok nezahŕňa
a) obstaranie zberných nádob
b) sadzbu za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín, ktorý občan má možnosť
zaviesť na skládku Spoločnosť Pohronie vo Zvolenskej Slatine za jednotnú cenu
0,031Eura za kilogram (podrobnejšie usmernenie na Obecnom úrade vo Vígľaši).
§ 32
Poplatník
1. 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 alebo podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
c) právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa vychádza najmä z údajov centrálnej evidencie
obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva obce Vígľaš (trvalý a prechodný pobyt)
a z údajov katastra nehnuteľností.
3. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 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.
4. V prípade, že nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnené užívať viaceré osoby z dôvodu jej
spoluvlastníctva a nemajú na území mesta trvalý ani prechodný pobyt, poplatok platí jeden
z nich, na základe vzájomnej dohody. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, platiteľa určí obec.
5. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) 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 pobytu alebo
prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a
v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v
príslušnej časti obce.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
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7. Pravidlá zberu a zhodnotenia druhotných surovín právnickými osobami a fyzickými
osobami – podnikateľmi sú určené vo VZN obce Vígľaš č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
§ 33
Určenie poplatku
1.
Obec Vígľaš určuje poplatok pre poplatníka podľa § 32 ods. 1, písmeno a) ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo
bude mať v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať;
2. Obec Vígľaš určuje poplatok pre poplatníka podľa § 32 ods. 1, písmeno b) ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie KO, ktorou je súčet priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie,
ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom
vzťahu alebo ktorí sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere alebo tvoria jeho
štatutárny orgán, pričom vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva
alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá
je podnikateľom do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. Do počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý alebo prechodný pobyt s poplatníkom.
3. Obec Vígľaš určuje poplatok pre poplatníka podľa § 32 ods. 1, písmeno c) ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie KO, ktorou je súčet priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúci na
zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie služby (do počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt) a miest určených na
poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide
o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby.
4. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta
podľa odseku 2 a 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období
je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený
o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1 a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods.3.
Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 2 a 3 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju, užívať činnosť alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a)
1.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti alebo
2.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.
5.
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§ 34
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je:
a) pre poplatníka podľa § 32 ods. 1, písmeno a), ak ide o fyzickú osobu, ktorá má
v obci Vígľaš trvalý pobyt:
0,0411 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 15,00 € za osobu a rok)
b) pre poplatníka podľa § 32 ods. 1, písmeno a), ak ide o fyzickú osobu, ktorá má
v obci Vígľaš prechodný pobyt:
0,0206 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 7,50 € za osobu a rok)
c) pre poplatníka podľa § 32 ods. 1, písmeno b) a c) , ak ide o právnickú osobu alebo
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania alebo na iný účel ako podnikanie
0,0603 € za zamestnanca a kalendárny deň (t.j. 22,00 € za zamestnanca a rok)
2. K poplatku podľa bodu c) sa u právnických osôb – podnikateľov, ktorí poskytujú
reštauračné, pohostinské a ubytovacie služby pripočíta poplatok:
a) 0,03 € za počet miest určených na poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb
a kalendárny deň
b) 0,06 € za priemerný počet ubytovaných osôb a kalendárny deň
3. Obec Vígľaš stanovuje pri výpočte poplatku podľa odseku 2 tohto článku koeficient KO
vo výške 1.
§ 35
Množstvový zber
1. Na území obce Vígľaš je pre poplatníkov uvedených v § 31, ods. 1/, písm. b), c)
zavedený množstvový zber komunálnych odpadov. Množstvový zber je zber komunálnych
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok určený Obcou Vígľaš vo výške, ktorá je
priamoúmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2. Poplatníci sa môžu do množstvového zberu zapojiť najneskôr do 31. januára
príslušného kalendárneho roka.
3. Poplatník komunálnych odpadov uvedie v prihláške do množstvového zberu počet a typ
ním používaných zberných nádob a požadovanú frekvenciu vývozu komunálneho odpadu.
Počet, typ zberných nádob a frekvenciu vývozov je poplatník množstvového zberu povinný
zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob komunálnym odpadom.
4. Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, do množstvového zberu
sa môže zapojiť poplatník vyplnením prihlášky do množstvového zberu do 15 dní od vzniku
poplatkovej povinnosti.
5.

Sadzba pre množstvový zber je 0,02 € za liter komunálneho odpadu pre poplatníka.

6. Ročný poplatok sa určí ako: súčin frekvencie vývozu odpadu, sadzby a objemu zbernej
nádoby.
Napríklad:
110 l kukanádoba
2,20 € /vývoz
240 l kukanádoba
4,80 € /vývoz
1100 l zberná nádoba
22,00 € /vývoz
7. Obec vyrubí poplatok za množstvový zber na základe typu a frekvencie vývozu
rozhodnutím.
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8. Poplatník je povinný ohlásiť skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový
zber pre príslušný kalendárny rok v lehote do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka, je povinný ohlásiť v lehote do 15 dní
odo dňa, keď nastali skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku pre množstvový zber.
§ 36
Splatnosť poplatku
1. Poplatok bude poplatníkovi vyrubený rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2.

Poplatok môže byť uhradený v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade vo
Vígľaši, alebo bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v predmetnom
rozhodnutí alebo poštovou poukážkou na účet obce.

3.

Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.

4.

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

5. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku
4.
§ 37
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok
1. Obec ako správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu
povinnosť podľa § 80, na jej splnenie v lehote najmenej osem dní od doručenia výzvy.
2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1,
správca dane určí poplatok podľa pomôcok.
3. Obec ako správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom
dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
4. Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný
predpis (zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní).
§ 38
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7
zákona č. 582/2004 Z. z. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je
poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z.,
názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z. z.,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
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§ 39
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec Vígľaš poplatníkovi vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak tento hodnoverným
spôsobom preukáže zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia.
2. Obec Vígľaš poplatok odpustí právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania alebo
iný účel, ak obci preukáže, že odvoz komunálneho a iného odpadu má zabezpečený
dodávateľsky subjektom oprávneným vykonávať tento druh služby. Túto skutočnosť
preukazuje platnou Zmluvou o vývoze odpadu, a to každoročne najneskôr do 30.1. bežného
roka.
3. Obec Vígľaš poplatok zníži alebo odpustí občanovi s trvalým pobytom v obci Vígľaš,
za obdobie, za ktoré preukáže poplatník obci splnenie podmienok na jeho zníženie alebo
odpustenie a predloží podklady, z ktorých je zrejmé a nepochybné, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce a preukáže sa potvrdením o zaplatení
poplatku v mieste pobytu za dané zdaňovacie obdobie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku.
4. Obec Vígľaš poplatok odpustí poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý
pobyt, ktorý je v danom roku, na ktorý sa poplatok vyrubuje, umiestnený v ústave sociálnej
starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo územia. Zníženie podľa tohto odseku je
potrebné preukázať originálom príslušného dokladu z takéhoto zariadenia do 30 dní odo dňa
vzniku nároku na zníženie, najneskôr však do 30.1. bežného roka.
5. Obec Vígľaš poplatok odpustí poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má 4 a viac detí do
veku 15 rokov, a to na štvrté a každé ďalšie dieťa v rodine, pričom túto skutočnosť preukáže
rodným listom týchto osôb, a to najneskôr do 30 dní odo dňa narodenia dieťaťa.
6. Obec Vígľaš poplatok zníži o 50% poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý
pobyt, a ktorý navštevuje školské zariadenie alebo je zamestnaný mimo obce a je ubytovaný
v internátnom alebo obdobnom zariadení. Zníženie podľa tohto ods. je potrebné preukázať
originálom príslušného dokladu (potvrdenie o návšteve školy spolu s potvrdením o ubytovaní
– ubytovací preukaz, pracovná zmluva a nájomná zmluva, z ktorej je zrejmé, že súčasťou
nájmu je aj poplatok za vývoz odpadu) do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie,
najneskôr však do 30.1. bežného roka.
7. Obec Vígľaš poplatok zníži o 50% poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý
pobyt, a ktorý na základe povolenia na prechodný pobyt uhradil poplatok za TKO v mieste
prechodného pobytu. Zníženie podľa tohto ods. je potrebné preukázať originálom
príslušného dokladu o úhrade poplatku za bežný rok, najneskôr však do 31.12. bežného
roka.
8. Obec Vígľaš poplatok odpustí alebo zníži o pomernú časť poplatníkovi - fyzickej
osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt a predloží obci potvrdenie o výkone trestu odňatia
slobody, a to do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie, najneskôr však do 30.1. bežného
roka.
9. Obec technicky nemôže zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu z odľahlej časti Pod
Rohy a Pod Boky, preto od poplatku za TKO oslobodzuje osoby majúce v týchto
oblastiach trvalý, príp. prechodný pobyt.
10. Ak príslušné doklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné doložiť
k dokladom aj preklad (nie je potrebný úradný preklad) spolu s čestným prehlásením

16

s úradne overeným podpisom, že preklad súhlasí s originálom. Žiaden doklad na zníženie
alebo dopustenie nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
11. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku v lehote
uvedenej v ods. 2 až 8 žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
12. O vrátenie alebo odpustenie poplatku je poplatník povinný požiadať podaním písomnej
žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 tohto VZN.
§ 40
Elektronické služby
1.
Elektronické služby zabezpečuje Obec Vígľaš prostredníctvom špecializovaného
portálu na webovom sídle https:// www.dcom.sk, ako aj na ústredného portálu verejnej
správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk
2.
Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Vígľaš poskytuje, ako ich
popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 1.
3.
Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických
službách nie je uvedené inak.
§ 41
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v zákonom stanovenej
lehote alebo v lehote určenej obcou vo výzve, nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej
lehote, nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím obce, zaviní konanie, ktoré zapríčinilo
určenie dane/poplatku podľa pomôcok alebo nesplní si povinnosť nepeňažnej povahy (§154
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní).
2. Za správny delikt podľa odseku 1 uloží správca dane pokutu v súlade so zákonom č.
563/2009 Z.z. o správe daní.
3. Ak nebudú poplatky zaplatené včas a v správnej výške, obec vyrubí z dlžnej sumy úrok z
omeškania. Dlžný úrok z omeškania sa neuloží, ak v jednotlivom prípade nepresiahne 3
eurá.
4. Správu miestnych daní a mietsneho poplatku vykonáva obec Vígľaš prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.
5. Neoznačenú platbu, ako aj daňový preplatok miestnej dane a poplatku použije obec na
úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane alebo poplatku po lehote splatnosti.
6. Ak nemožno paltbu použiť podľa doseku 5, obec vráti daňový preplatok do 60 dní odo
dňa doručenia žiadosti.
7. Daň, poplatok, úrok z omeškania a pokuta sa zaokrúhľujú na celé desiatky eurocentov
nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po
zaokrúhlení.
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§ 42
Splnomocňovacie a zrušovacie ustanovenia
1. Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zák. NR SR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vígľaš sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Vo Vígľaši dňa 12.12.2018 uznesením číslo 16/2018/OcZ, ktoré nadobúda účinnosť
15 – tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Vígľaš.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie obce Vígľaš č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vígľaš v znení jeho dodatku č. 1.
4. Súčasťou tohto VZN sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Výpočet dane z nehnuteľností v obci Vígľaš
Príloha č. 2: Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva
Príloha č. 3: Hlásenie o počte prenocovaní
Príloha č. 4: Žiadosť o vrátenie, zníženie a oslobodenie od poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady
Príloha č. 5: Žiadosť o zavedenie množstvového zberu
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2019.

Vo Vígľaši, dňa: 13.12.2018

Ing. Róbert Záchenský
starosta obce
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Príloha č. 1
k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vígľaš
VÝPOČET DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
V obci Vígľaš
1. Daň z pozemkov:
a) orná pôda, ovocné sady, lesné pozemky
daň [€]=0,2725 . 0,50 . x
100
x – výmera pozemku v m2
b) trvalé trávne porasty
daň [€]=0,0434 . 0,50 . x
100
x – výmera pozemku v m2
c) záhrady
daň [€]=1,85 . 0,50 . x
100
x – výmera pozemku v m2
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
daň [€]=1,85 . 0,50 . x
100
x – výmera pozemku v m2
e) stavebné pozemky
daň [€]=18,58 . 0,50 . x
100

x – výmera pozemku v m2

2. Daň zo stavieb:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
daň [€]=x . (0,10 + 0,10.y)

x – zast. plocha prvého nadzemného podlažia v m2
y – počet podlaží

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
daň [€]=x . (0,10 + 0,10.y)

x – zast. plocha prvého nadzemného podlažia v m2
y – počet podlaží

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
daň [€]=x . (0,275 + 0,10.y)
x – zast. plocha prvého nadzemného podlažia v m2
y – počet podlaží
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d,e,) samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží
daň [€]=0,40 . x

x – zastavaná plocha prvého nadzemného podlažia v m2

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
daň [€]=x . (0,45 + 0,10.y)
x – zast. plocha prvého nadzemného podlažia v m2
y – počet podlaží
h) stavby na ostaté podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
daň [€]=x . (1,45 + 0,10.y)

x – zast. plocha prvého nadzemného podlažia v m2
y – počet podlaží

i) ostatné stavby
daň [€]=x . (0,275 + 0,10.y)

x – zast. plocha prvého nadzemného podlažia v m2
y – počet podlaží

3. Byty:
daň [€]=0,10 . x

x – podlahová plocha bytu a nebytového priestoru v m2
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Príloha č. 2
k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vígľaš

Meno a adresa:..........................................................................................................................
Dátum:..............................................................
Obec Vígľaš
Zvolenská 1
962 02 Vígľaš

Vec: Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva

Podpísaný(á)...................................................................................
bytom ..............................................................................................................................

oznamujem obci Vígľaš svoj zámer užívať verejné priestranstvo:

miesto: ............................................................................................................................

predpokladaná doba využívania verejného priestranstva: ....................................................

výmera využívanej plochy: ...................................................................................................

-------------------------------------------podpis
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Príloha č. 3
k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vígľaš

Meno a adresa: ....................................................................................................................
Dátum:..............................................................
Hlásenie o počte prenocovaní
Platiteľ dane:
Fyzická osoba podnikateľ

právnická osoba

obchodné meno
štatutárny zástupca
meno a priezvisko:
dátum narodenia:
adresa trvalého
(prechodného) pobytu:

názov prevádzky:
adresa prevádzky:
IČO:
telefón:
e-mail:
Počet prenocovaní v príslušnom období:
január - marec
apríl - jún
júl - september
október - december
Sadzba v zmysle platného VZN:
Daň spolu:
Vo Vígľaši, dňa:

podpis, pečiatka
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Príloha č. 4
k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vígľaš

Meno a adresa:........................................................................................................................
Dátum:..............................................................

Obec Vígľaš
Zvolenská 1
962 02 Vígľaš

Vec: Žiadosť o vrátenie/ zníženie/ oslobodenie od poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady

Podpísaný(á)....................................................................................
narodený(á)......................................................................................
bytom .......................................................................................................................................
žiadam o vrátenie/ zníženie/ oslobodenie od poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v zmysle
VZN obce Vígľaš č. 1/2018
z dôvodu..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

-------------------------------------------podpis

Príloha preukazujúca dôvod pre vrátenie/oslobodenie/zníženie od poplatku:
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Príloha č. 5
k VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vígľaš

Obec Vígľaš
Žiadosť
o zavedenie množstvového zberu
v zmysle zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, a VZN
č. ...../2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné
stavebné odpady na území obce Vígľaš
IČO:……….......……..
DIČ:...…………………….
IČ DPH:………………………..
Obchodné meno právnickej osoby /fyzickej osoby - podnikateľa
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Sídlo firmy: ……………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................

Miesto prevádzky
č.1: ……………………………………………………………………………………
č.2:.....................................................................................................................
Telefonický kontakt: ...................................................................................................................
Názov peňažného ústavu: ……….......................................
IBAN …………………………………………………………...
Druh vykonávanej činnosti: ………………………………………………………………………..
Preukázanie splnenia zákonných podmienok zavedenia množstvového zberu v zmysle § 39
ods.15 zákona o odpadoch (stručný popis):
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Žiadame zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu v roku 20....
- spôsobom /typ nádoby na odpad ......................................................................................
- frekvencia vývozu odpadu .......................................................................................................
použiť jednu z možností

a)1 x za 7 dní

b)1 x za 14 dní

Doplnkové štatistické údaje:
1) priemerný počet zamestnancov .....................................................................................
2) počet miest na sedenie (reštauračné a kaviarenské zariadenia) ....................................
3) charakteristika odpadov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Upozornenie:
Možnosť zavedenia množstvového zberu na základe žiadosti, je len pre právnickú a fyzickú
osobu – podnikateľa. Jedná sa o KO (nie odpad, ktorý vzniká na základe pracovnej činnosti).
Potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a správne a som si
vedomý(á) právnych dôsledkov ich nepravdivého alebo neúplného uvedenia.

Vo Vígľaši dňa ..........................................

................................................................
pečiatka a podpis žiadateľa
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