
  

 

 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malé Ozorovce dňa: 28.11.2019 

 

VZN schválené dňa: 16.12.2019 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Malé Ozorovce dňa: 17.12.2019 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020 

 

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 

Obce Malé Ozorovce č. 01/2019 

o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obec Malé Ozorovce v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona č.369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 

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

ods.2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 §98, 98b ods. 5,§ 99e ods. 9 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 ustanovuje 

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

§ 1 
 

       1. Obecné zastupiteľstvo v Malých Ozorovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 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. 

582/2001 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov  z a v á d z a  

s účinnosťou od 1 januára 2019 daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO 

       2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje  podmienky určovania a vyberania 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne 

dane a miestny poplatok“) na území obce Malé Ozorovce. 

 

 



D A Ň  Z  P O Z E M K O V 

§ 2 

Základ dane 

Počet obyvateľov k  28.11.2019 : 527 

       Správca dane uvádza počet obyvateľov potrebný k hodnote pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 

zákona.  

Správca dane ustanovuje na území obce Malé Ozorovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu 

dane z pozemkov násobí výmera pozemku m2. 

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

vodné plochy 0,3113 € 

       § 3 

Sadzba dane 

                                                                        

       Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Malé Ozorovce ročnú sadzbu dane z pozemkov vo 

výške: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty            1,00 % zo základu dane, 

b) záhrady                                                                                                       0,30 % zo základu dane, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                              0,75 % zo základu dane, 

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

    a ostatné hospodársky využívané vodné  plochy                                       2,50 % zo základu dane, 

e) stavebné pozemky                                                                                      0,30 % zo základu dane, 

  

 

                                          

D A Ň   Z O S T A V I E B 

                                                                       § 4 

Daň zo stavieb 

  

       1. Správca  dane určuje pre stavby na území obce Malé Ozorovce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 

aj začatý m2 zastavanej plochy:  

 

a)  0,033  EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) 0,033 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátanie stavieb na vlastnú administratívu  



c)  0,100 EUR za chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu  

d)  0,133 EUR za samostatne stojace garáže  

g) 0,166 EUR za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu  

h) 0,330 EUR za stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

i)  0,100 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách  a/ až h/. 

 

       2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách  pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033       

EUR za každé  ďalšie  podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

       1. Správca dane  od dane z pozemkov oslobodzuje: 

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

       b)  pozemky verejne prístupných parkov a športovísk 

 

       2. Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške: 

       a) 20% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania , ktorí v danom roku dovŕšili  

          70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,  

  

       3. Správca dane  od dane zo stavieb oslobodzuje: 

       a)  stavby slúžiace zdravotníckym zariadeniam 

 

       4. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške: 

       a) 20%  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov, ktorí v danom roku dovŕšili 

          70 rokov a  ktoré slúžia výhradne na ich osobné trvalé bývanie 

 

       5. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na zníženie daňovej povinnosti na stavby a      

           pozemky je 70 rokov.  

 

§ 6 

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

 

       Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 EUR nebude vyrubovať. 

                                  



 

                                                               § 7 

                                                      Platenie dane 

 

       1.  Správca dane  určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch splátkach a to: 

1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

2. splátka do 30. septembra 

 

 

       2. Spôsob vyberania dane:      

       a) v hotovosti do pokladne obce   

       b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima Banka, č. účtu: 4200775001 

       IBAN SK60 5600 0000 0042 0077 5001 

       BIC kód banky KOMASK2X 

 

§ 8 

Daň za psa 

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

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku 

zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby .                                                      

1. Základom dane je počet psov.  

2. Sadzba  dane  je 5,00 EUR za  jedného psa a kalendárny rok.  

3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.   

       4. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku    

daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.  

       5. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 

najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 

mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

       6. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka 

(resp. držiteľa) psa 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. 



       7. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

       8. Spôsoby vyberania dane: 

       a) v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

       b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima Banka, č. účtu: 4200775001 

       IBAN SK60 5600 0000 0042 0077 5001 

       BIC kód banky KOMASK2X 

 

§ 9 

Miestny poplatok 

        

       1. Poplatok sa na území obce Malé Ozorovce platí za:  

       a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

       b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  

       c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,  

       d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na  

          ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a  

       e)  náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov 

 

       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  a 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 pobytu alebo prechodného pobytu. 

       4. Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí 

       a) vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  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 len "platiteľ").  

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie 

poplatku  obci ručí platiteľ. 

       5. Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 

ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej 

povinnosti. 

 

                                                               § 10 

                                                    Sadzba poplatku 

  

       Základná sadzba za fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území 

obce je oprávnená užívať nehnuteľnosť na bývanie alebo individuálnu rekreáciu: 

-  na osobu a kalendárny deň  je  0,0329 EUR 

- Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,036 pre 

poplatníka podľa § 77 ods.2 písm. a). 

- 2,- Eur za jednorázové odpadové vrece označené zberovou spoločnosťou pri prekročení objemu 

zbernej nádoby. 

§ 11 

 Určenie poplatku 

 

       1. Obec Malé Ozorovce určuje poplatok  na kalendárny rok  ako: 

       a)  súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má poplatník podľa § 77 ods. 2 písm.       

           a/  v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju     

užívať  

       b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie 

komunálnych odpadov ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b/  a c/. 

 

       2. Obec Malé Ozorovce určuje hodnotu koeficientu na : 1  

 

 

 

 

 

 



§ 12 

Ohlásenie 

 

       1.  Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď 

nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  skončenia obdobia  

určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci 

      a) svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu 

(ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  § 77 odseku 2 písm. b) alebo písm. c) 

tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 

priemerný počet zamestnancov, priemerný počet miest na sedenie 

      b) identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 

o miestnych daniach, 

       2. Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  poplatok 

má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, že neužíva 

nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

                                                            

  

§ 13 

Platenie poplatku 

 

      1.  Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 

      2.  Splatnosť poplatku je v dvoch splátkach: 

a) splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 

b) druhá splátka do 30.09. bežného roka  

       3. Spôsoby vyberania dane: 

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v Prima Banka, č. účtu: 4200775001 

                IBAN SK60 5600 0000 0042 0077 5001 

                BIC kód banky KOMASK2X 

 

       4. Spôsob a lehota splatnosti za drobný stavebný odpad: 

Poplatok za zneškodnenie drobného stavebného odpadu musí povinná osoba uhradiť obci Malé Ozorovce 

v hotovosti, na základe vážneho lístka zo skládky v obci Veľké Ozorovce. 

 

 

                                                                     § 14 

Odpustenie poplatku 



 

Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a priloženého čestného prehlásenia pre osoby, ktoré  v  

určenom  období  dlhodobo  neužívajú  nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení  užívať, viac ako 90 po sebe 

nasledujúcich dní, ak je podaná  žiadateľom alebo osobami blízkymi.  

 

 

                                                                 § 15 

Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženia poplatku  

 

Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku na Obecný úrad v Malých Ozorovciach najneskôr do 

jedného mesiaca vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak aj zmenu všetkých skutočností, 

ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi. 

 

§  16 

Spoločné ustanovenia 

 

       Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec Malé Ozorovce prostredníctvom starostu 

obce a poverených zamestnancov obce Malé Ozorovce .  

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 

kontrolór obce Malé Ozorovce 

                                                                        § 17 

Záverečné  ustanovenia 

  

 1. Obecné zastupiteľstvo  obce  Malé Ozorovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo  

dňa:    

2. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia   sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Malé Ozorovce č. 01/2018 zo dňa 14.12.2018 o   miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

3. Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Malých Ozorovciach. 

 

                                                                        § 18 

                                                         Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2020 

 



 


