
                                                                   

                             Všeobecne záväzné  nariadenie obce Dačov Lom 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

 

 

 

 Obec Dačov Lom v súlade s ustanovením §6 a §11 zákona 369/1990 Zb. O obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom 

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

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dačov Lom o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné  odpady 

 

 

č. 02/2016 
 

PRVÁ  ČASŤ 

 

§1 

Predmet úpravy 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych 

daní a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, určuje sadzbu dane a poplatku, daňovú 

povinnosť daňovníka a poplatníka na území obce Dačov Lom. 

 

§2 

Druhy miestnych daní 

1. Obec Dačov Lom (ďalej len obec) zavádza a ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

a) daň za psa 

b) daň za užívanie verejného priestranstva 

c) daň za ubytovanie 

d) daň za predajné automaty 

e) daň za nevýherné hracie prístroje 

 

 2.Obec ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

 

§3 

 

Daň za psa 
 

Predmet dane 

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

osobou. 

 

Základ dane 

 Základom dane je počet psov 

 



 

Sadza dane 

 Správca dane určuje sadzbu dane nasledovne: 

 daň za jedného psa  3,50 € 

Úľavy 

 laznícke usadlosti 50% za každého psa 

 držitelia preukazu ZŤP 50% za jedného psa, za každého ďalšieho úľava neplatí 

 

 

§4 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

 Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejne dostupné pozemky vo vlastníctve 

obce Dačov Lom s výnimkou pozemkov, na ktoré má obec uzatvorené zmluvy podľa osobitného 

zákona. 

 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva  je výmera užívaného verejného priestranstva  

v m2. 

 

Sadzba dane 

 0,50 € za každý aj začatý meter štvorcový verejného priestranstva  a za každý začatý deň 

  pred    umiestnením stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia  lunaparku a iných 

atrakcií, umiestnenie skládky, predajného zariadenia, zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

služieb, trvalé parkovanie motorového vozidla 

 0,50 € za každý aj začatý meter štvorcový verejného priestranstva a za každú začatú hodinu za 

dočasné parkovanie motorového vozidla 

 

 Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného 

priestranstva Obecnému úradu v Dačovom Lome a to pred začatím osobitého užívania verejného 

priestranstva . 

 Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 

vplyv na výšku stanovenej dane. 

 Daňovník je povinný oznámiť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončili 

 a verejné priestranstvo uviesť do pôvodného stavu. 

 

Splatnosť dane 

 za dočasné parkovanie – ihneď po ukončení parkovania do pokladne obecného úradu 

 pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní – pri ohlasovaní poplatku jednorázovo 

do pokladne obce 

 pri dobe užívania nad 15 dní – týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob 

splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na obecnom úrade pri ohlásení vzniku 

daňovej povinnosti daňovníkom 

  

 

§5 

Daň za ubytovanie 

 
Základ dane 

 Základom dane je počet prenocovaní 

Sadzba dane 

 Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie 



 

Daňová povinnosť 

Daňovník je povinný 

 písomne oznámiť vznik aj zánik daňovej povinnosti obecnému úradu do 30 dní od jeho vzniku 

alebo zániku, 

 viesť písomne evidenciu ubytovaných – knihu ubytovaných, ktorú je povinný na základe výzvy 

obce predložiť ku kontrole na obecný úrad. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie mať v nej 

zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto údaje: meno, 

priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby s dňom príchodu a odchodu a počet prenocovaní. 

 vydať osobe, ktorá je ubytovaná v ubytovacom zariadení, potvrdenie o zaplatení dane 

 správcovi dane – obci, štvrťročne a to do 10-teho dňa po uplynutí štvrťroka odviesť daň  za 

ubytovanie, predložiť vyúčtovanie, ktoré musí obsahovať počet ubytovaných, počet 

prenocovaní a celkovú výšku dane za stanovené obdobie 

 

 

§6 

Daň za predajné automaty 

 
Základ dane 

 Základom dane je počet predajných automatov. 

 

Sadzba dane 

 Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty umiestnené na verejných 

priestranstvách 

 a v budovách prístupných verejnosti: 

 35,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok 

 

 

 Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na obecný úrad do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, 

identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej 

povinnosti obsahuje: identifikáciu daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto 

doterajšieho prevádzkovania. 

 

 Daň za predajné automaty je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu každého 

predajného automatu osobitne. 

 výrobné číslo predajného automatu 

 miesto osadenia 

 druh, typ predajného automatu 

 deň začatia prevádzkovania 

 deň ukončenia prevádzkovania  

 

§7 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
Základ dane 

 Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 



 

Sadzba dane 

 Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje: 

 10,00 €   za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 

 

 Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov  

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

 Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na obecný úrad Dačov Lom. Písomné oznámenie pri vzniku 

daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného 

hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti musí 

obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto 

doterajšieho prevádzkovania. 

 

 Daň za nevýherné hracie prístroje je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne 

každého nevýherného prístroja osobitne: 

 výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja 

 miesto osadenia 

 druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja 

 deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 

  

 

TRETIA  ČASŤ 

 

§8 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov  a drobné stavebné odpady, 

ktoré vznikajú na území obce Dačov Lom. 

 

 Miestny poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov  a drobné stavebné odpady, 

ktoré vznikajú na území obce Dačov Lom platí poplatník- § 77 zákona č.582/2004 Z.z.  

 

Určené obdobie 

 Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok 

 

Sadzba poplatku 

 1. Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady pri nezavedenom množstvovom zbere 

paušálny poplatok 0,0356 EUR na osobu a kalendárny deň. Sadzba poplatku za drobné stavebné 

odpady pre množstvový zber sa stanovuje vo výške 0,040 EUR za 1 kg drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad vytriediť 

na jednotlivé zložky: sklo, plasty, kovy, papier a lepenka. 

 

 

 

Oznamovacia povinnosť 

 Oznamovacia  povinnosť na celom území obce Dačov Lom sa riadi  § 80 zákona č.582/2004 

Z.z. v znení neskorších predpisov. 



 

 

 

Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 Paušálny poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady 

je poplatník povinný uhradiť do15 dní od nadobudnutia právoplatnosti vyrubenia poplatku a to 

jednou splátkou. 

 Keď vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrúbi pomernú 

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

zdaňovacieho obdobia. 

 Prevzatie plnenia povinnosti za viacero poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti jedným 

z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.  

 

 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

  

 Poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady sa na základe 

žiadosti poplatníka zníži o 50% : 

a) poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo miesta trvalého bydliska, s výnimkou študentov   

denne dochádzajúcich 

K zníženiu poplatku je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (potvrdenie o 

návšteve školy) 

b) občanom lazníckych usadlostí obce Dačov Lom  

c) deti do 15 rokov 

d) u zamestnaných osôb mimo miesta trvalého pobytu, ktorí zároveň sú aj ubytovaní počas výkonu 

práce mimo miesta trvalého pobytu  

K zníženiu je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie od zamestnávateľa, 

potvrdenie o prechodnom pobyte 

 

Poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov  a drobné stavebné odpady obec odpustí, 

resp. zníži o  alikvótnu časť  poplatníkovi, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava v 

zahraničí. 

Nárok na poskytnutie úľavy je potrebné preukázať týmito dokladmi v úradnom jazyku – pracovné 

povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy , potvrdenie o zamestnaní 

 

 Poplatok za komunálne odpady , okrem elektroodpadvo a drobné stavebné odpady sa vracia 

v alikvótnej časti v prípade odsťahovania z obce (potvrdenie o novom trvalom pobyte), úmrtím 

poplatníka. 

 

 Úľavy poplatku sa pre jednu osobu nekumulujú. 

  

 O znížení resp. odpustení poplatku rozhoduje starosta obce. 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

 

§9 

Záverečné ustanovenia 
 

 Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Dačov Lom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 

obce Dačov Lom dňa 16.12.2016. 



 

 

 

 Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dačov Lom  zo 

dňa 13.12.2013 a všetky doplnky tohto VZN. 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

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

                             Štefan Škraban v.r. starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 17.12.2016 

Zvesené dňa: 31.12.2016 


