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Obec Vlky v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16
ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 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 vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 1/2019
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
o podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti, dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za nevýherné
hracie prístroje a miestnom poplatku za
komunálny odpad na území obce

VLKY
Úvodné ustanovenie
§1
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vlkoch podľa § 11 ods. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou
od 1. januára 2020
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za nevýherné hracie prístroje
miestny poplatok za komunálny odpad
na kalendárny rok, ktorý je zdaňovacím obdobím.
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Článok I.
Daň z pozemkov
§2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Vlky hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,6194 Euro/m2

b) trvalé trávnaté porasty

0,0507 Euro/m2

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
0,69 Euro/m2

hospodársky využívané vodné plochy

13,27 Euro/m2

d) stavebné pozemky
- záhrady

1,32 Euro/m2

- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,32 Euro/m2

§3
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov sa v celej obci určuje takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty

0,55 %

b) záhrady

0,88 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,88 %

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

0,495 %

e) stavebný pozemok

0,825 %
zo základu dane

Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje podľa § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
takto:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
k hlavnej stavbe
0,121 Euro/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
administratívne budovy
0,121 Euro/m2
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c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
d) samostatne stojace garáže a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike
f) stavby na samostatnú podnikateľskú činnosť
g) ostatné stavby

0,495 Euro/m2
0,33 Euro/m2
0,825 Euro/m2
1,21 Euro/m2
0,605 Euro/m2

2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená § 4 ods. 1 sa určuje pri viacpodlažných stavbách za
každý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie /§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004/
okrem prvého nadzemného podlažia.
a) písm. a, d,
b) písm. b, c, f, g,

0,033 Eura
0,033 Eura

§5
Vyrubovanie dane
1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 0,33 Eura nebude vyrubovať ani vyberať.
/§ 20 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z./
2. Správca dane na základe daňového priznania vyrúbi daň platobným výmerom.

§6
Platenie dane
1. Správca dane môže určiť zaplatenie vyrubenej dane v 2 splátkach, pokiaľ suma vyrubenej
dane presiahne 100,-- Eur a platiteľ o to požiada.
2. Vyrubená daň z nehnuteľností alebo prvá splátka dane z nehnuteľností v roku 2020 je
splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
3. Druhá splátka dane z nehnuteľností v roku 2020 je splatná do 30.9.2020.
4. Daň z nehnuteľností na rok 2020 možno zaplatiť:
- bezhotovostným príkazom na účet
- poštovou poukážkou
- v hotovosti v kancelárii obecného úradu

§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb garáží takto:
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby garáže vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazuje fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu
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Článok II.
§8
Základ dane
Základom dane je počet psov daňovníka.

§9
Sadzba dane
Sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 8,-- Eur.

§ 10
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník písomne oznámi vznik daňovej povinnosti do 30 dní a v tejto lehote daň za
zdaňovacie obdobie zaplatí, alebo pomernú časť dane na zostávajúce zdaňovacie obdobie,
v ktorom daňová povinnosť vznikla.
2. Daň za psa je splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
3. 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.

Článok III.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 11
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohoto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
umiestnenie skládky.
§ 12
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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§ 13
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera verejného priestranstva v m2.

§ 14
Sadzba dane
1. Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a za predajné zariadenia za
každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň je
0,16 Eura za 1 m2/deň
2. Za umiestnenie skládky stavebného materiálu a na skládku materiálu každého druhu na
dobu
do 5 dní
bez dane
od 5 dní do 1 mesiaca 0,20 Eura
za viac ako mesiac
0,40 Eura
3. Pre právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú trvalé sídlo na území obce Vlky sa zvyšuje
sadzba o 50%.

§ 15
Oslobodenie od dane
1. Daň za užívanie verejného priestranstva neplatí za kultúrne a športové podujatia
usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo podujatie, ktorého výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
2. Starosta obce môže na základe žiadosti a platného stavebného povolenia stavebníkovi
udeliť výnimku z platenia dane za užívanie verejného priestranstva. Ak stavebník zanedbá
ohlasovaciu povinnosť vychádza z mesačného poplatku t. j. daňovník uhradí poplatok
minimálne za 1 mesiac a za každý týždeň 0,33 Eura.

§ 16
Splnomocňovacie ustanovenia
1. Pre užívanie verejného priestranstva platí ohlasovacia povinnosť na obecný úrad pred
použitím verejného priestranstva.

Článok III.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 17
Predmet dane
Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom
nevydávajú peňažnú výhru.
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Nevýherné hracie prístroje sú mechanické alebo elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry.

§ 18
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 19
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherné hracie zariadenie je 66,38 Eur/kalendárny rok.

§ 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§ 21
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník písomne oznámi vznik daňovej povinnosti do 30 dní a v tejto lehote daň na
zdaňovacie obdobie zaplatí, alebo pomernú časť dane na zostávajúce zdaňovacie obdobie,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. Daň je splatná v ďalších zdaňovacích obdobiach bez vyrubenia do 31. januára.
3. 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.

Článok IV.
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
§ 22
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí z komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.

§ 23
Platiteľ poplatku
1. Poplatok platí:
- fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt. alebo prechodný
pobyt
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- právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
určenú na podnikanie
- fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce, určenú na podnikanie
- fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce, slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu
rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.
2. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je
platiteľom zástupca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu, určí platiteľa obec.
Ak je vlastníkom štát alebo obec, platiteľom je správca.
3. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do 1 mesiaca
odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá pôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

§ 24
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych
daniach nasledovne:
a) vo výške 0,0183 Eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov
b) vo výške 0,08 Eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez škodlivín.

§ 25
Určenie poplatku
1. Ak je v obci zavedený množstvový zber, obec určí poplatok ako súčinu frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2. Na základe váhového prepočtu vzniknutého komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu z predchádzajúceho obdobia sa poplatok pri zapojení sa do množstvového zberu
určuje:
a) pre nádobu o objeme 120 L:
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok
/dvojtýždňový vývoz/
- s cyklom vývozom – 4 týždenným, 14 vývozov
b) pre nádobu o objeme 240 L:

57,00 Eur
30,50 Eur
112,50 Eur

c) veľkoobjemový konteiner o objeme 3-7 m3 na individuálny vývoz domových odpadov,
stavebných odpadov a zemín za 1 tonu
110,16 Eur
3. Pre účely tohoto VZN sa za drobný stavebný odpad považujú odpady vznikajúce na území
obce z bežných udržiavacích prác rodinných domov a drobných stavieb, pri ktorých
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postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie
ani ohlásenie.

§ 26
Ohlásenie
Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik a zánik poplatkovej povinnosti do
15 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je ich predmetom poplatku, okrem tých
prípadov, kedy je podľa tohoto VZN určená iná lehota.

§ 27
Platenie poplatku
1. Poplatok sa môže platiť maximálne v dvoch splátkach, druhá splátka je splatná
do 31.07.2020.
2. Poplatok sa platí
- bezhotovostným príkazom na účet obce
- poštovou poukážkou
- v hotovosti v kancelárii obecného úradu.

Článok V.
§ 28
Záverečné ustanovenie
Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
vo Vlkoch dňa 9. decembra 2019.

Článok VI.
§ 29
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.
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Návrh VZN bol vyvesený na pripomienkovanie dňa: 20.11.2019
Návrh VZN zvesený dňa: 11.12.2019
VZN bolo zverejnené dňa: 12.12.2019

Baltazár Fejes
starosta obce

