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SCHVÁLENÉ VZN č. 02/2015
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou uznesením č. 06/01/2015
Celkový počet poslancov OZ v Dlhej nad Kysucou 5
VZN nadobúda účinnosť 01.01.2016

Obec Dlhá nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4,5,6 a 7, ods. 2 a 4, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 98, § 98b ods. 5, §99e ods. 9 a § 103 ods. 5
zákona
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 doplnené niektorých zákonov prijíma

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 02/2015
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE
DLHÁ NAD KYSUCOU
Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucou podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1.1.2016 miestne dane
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ ČASŤ
§1
Základné ustanovenie
Toto VZN upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Kysucou,
ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Dlhá nad Kysucou zaviedla tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
2. Obec Dlhá nad Kysucou ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§3
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Dlhá nad Kysucou hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a. ornú pôdu, chmelnice, vinice,
ovocné sady vo výške
0, 0647 eura/m2
b. TTP vo výške
0, 0176 eura/m2
c. záhrady vo výške
1, 3278 eur/m2
d. lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy vo výške
podľa znaleckého posudku
e. rybníky s chovom rýb vo výške
0, 1991 eura/m2
f. zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy vo výške
1, 3278 eur/m2
g. stavebné pozemky vo výške
13, 2776 eur/m2
§4
Sadzba dane
1. Správca dane pre všetky pozemky na území obce Dlhá nad Kysucou určuje ročnú sadzbu
dane
z pozemkov vo výške :
a. ornú pôdu
0,30%
b. TTP
0,55%
c. záhrady
0,55%
d. lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy
0,55%
e. rybníky s chovom rýb
0,35%
f. zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy
0,55%
g. stavebné pozemky
0,55%

DAŇ

ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane

1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Dlhá nad Kysucou, ktoré sú predmetom dane
zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo
výške:
a/ 0,033 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b/ 0,033 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c/ 0,232 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d/ 0,199 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a
stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 0,597 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
f/ 0,597 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g/ 0,199 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie pre stavby podľa
bodu 1 a/
0,017 eura
bodu 1 b/
0,033 eura
bodu 1 c/
0,099 eura
bodu 1 d/
0,033 eura
bodu 1 e/
0,265 eura
bodu 1 f/
0,265 eura
bodu 2 g/
0,033 eura
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov na území obce Dlhá nad Kysucu je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a. 0,083 eura za byty
b. 0,100 eura za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
c. 0,730 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
b. pozemky vo vlastníctve cirkví
c. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
d. močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa
e. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov
f. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
g. lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby / prvej prebierky /
h. pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II.
a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými
katastrofami, nadmerným emisným zaťažením, na rokliny, výmole, vysoké medze s
kroviskami alebo kamením
ch. pozemky, ktoré sú označené ako ostatné plochy-14, s využitím – na ktorých sú skaly,
svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú úžitok budú počítané cenovo 0,0176 € za m2, s ročnou sadzbou 0,55 %.
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a. stavby užívané školami a školskými zariadeniami
b. stavby vo vlastníctve cirkví
3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
a. 20% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou

sprievodcu ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie
Doklady potvrdzujúce skutočnosti, potrebné pre poskytnutie zníženia dane doloží
daňovník správcovi dane v termíne do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Inak nárok na
príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Do tohto termínu oznámi daňovník údaje potrebné
pre výpočet dane ako je hodnota lesných pozemkov, prípadne dohodu spoluvlastníkov
o zastupovaní jedným z nich, pričom ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho
podielu na dani.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§8
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§9
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane nasledovne:
-

rodinné domy 3,32 eur ročne za jedného psa,
bytový dom 9,96 eur ročne za jedného psa v byte.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva
v m2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

§ 11
Sadzba dane
Za užívanie verejného priestranstva je stanovená sadzba nasledovne:
a. za predaj ovocia, zeleniny, potravín 0,66 eura /m2/deň
b. za umiestnenie predajného zariadenia / stánkov, predajných pultov a mobilných predajných
zariadení, ambulantný predaj 0,66 eura/m2/deň
c. za predaj remeselných výrobkov, výrobkov ľudovej umeleckej tvorby - 0,66 eura/m2/deň
d. za umiestnenie skládky materiálu 0,33 eura/m2/deň
e. za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií - 0,17 eura/m2/deň
f. za umiestnenie stavebného zariadenia je 0,33 eura/m2/deň
g. za umiestnenie skládky drevnej hmoty 1,70 eur/m2/deň
§ 12
Vyrubenie dane a platenie dane
Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku povinnosti. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane
a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 13
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 14
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,33 eura na osobu a prenocovanie.
§ 15
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných osobách,
ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné údaje o daňovníkovi:
a./ meno a priezvisko daňovníka, rok narodenia, miesto trvalého pobytu daňovníka
b./ počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka.
Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu
ubytovaného. Ukončenie ubytovania je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe

ubytovaných. Platiteľ dane je povinný zaslať mesačne správcovi dane hlásenie
prechodne ubytovaných osôb do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

o počte

§ 16
Oslobodenie od dane
Daň za ubytovanie neplatí:
Vlastník objektu, jeho manželka, manžel, príbuzní v priamom rade, súrodenec a manželka
týchto osôb a ich deti.
§ 17
Splatnosť dane
Daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 18
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 19
Sadzba dane
Sadzba dane je 33,20 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok .
§ 20
Predpísaná evidencia
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
A/ obchodný názov firmy,
B/ adresa sídla firmy a prevádzky,
C/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
D/ poradové číslo predajného automatu
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 21
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,40 eur.
§ 23
Predpísaná evidencia
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
A/ obchodný názov firmy,
B/ adresa sídla firmy a prevádzky,
C/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
D/ poradové číslo nevýherného hracieho prístroja

ŠTVRTÁ ČASŤ
§24
Spoločné ustanovenia
Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným symbolom, ktorý je uvedený
v rozhodnutí. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy 3,- € nebude vyrubovať ani
vyberať pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje.

PIATA ČASŤ
POPLATOK
§ 25
Základné ustanovenia
1./ Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
2./ 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 rodinný dom, byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
je 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,
b./ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie,
c./ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

§ 26
Sadzba poplatku
1./ Sadza poplatku sa určuje nasledovne:
a./ pre občanov v rodinných domoch
b./ pre občanoch v bytoch
c./ pre chatárov

0,040 eura/deň/osoba
0,010 eura/deň/osoba
0,053 eura/deň/osoba

9,96 eur/rok/osoba
18,72 eur/rok/osoba
21,64 eur/rok/chata

2. Poplatok pre právnické osoby, nezriadené na podnikanie sa vypočíta ako súčin sadzby,
ukazovateľa produkcie / UP / a stanoveného koeficientu.
A, Školy a školské zariadenia
- sadzba 0,029 eura/deň
UP / počet osôb /

koeficient 0,15

3. Poplatok pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov, sa vypočíta ako súčin sadzby,
ukazovateľa produkcie / UP / a stanoveného koeficientu.
A, Obchodné jednotky
- sadzba 0,029 eura/deň

UP / počet zamestnancov /

koeficient 1

B, Reštaurácie, pohostinstvá, motely a ubytovacie zariadenia
- sadzba 0,023 eura/deň
UP / počet miest /
koeficient 0,15
§ 27
Vyrubenie poplatku a splatnosť
Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Pre účely tohto VZN sa
zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. Splatnosť poplatku je 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 28
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet
správcu poplatku v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu
v Dlhej nad Kysucou
§ 29
Zníženie a odpustenie poplatku
1./ Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

2./ Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
a./ potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
b./ pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
c./ pri prechodnom pobyte v inej obci – potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie
o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva,
d./ doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí
e./ potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
f./ potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
g./ potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
3./ V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4./ Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa odst. 2/ nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
5./ Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Doklady, potrebné na preukázanie nároku na zníženie poplatku musia byť doložené do
31.1.2016
§ 30
Vrátenie preplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
§ 31
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1./ Poplatková povinnosť vzniká:
a./ dňom prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
b./ dňom, kedy začala užívať nehnuteľnosť na území obci,
c./ dňom, ktorým nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosť na území obce.
2./ Poplatková povinnosť zaniká:
a./ dňom odhlásenia z trvalého alebo prechodného pobytu v evidencií obyvateľov
/odsťahovanie, úmrtie/,
b./ dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť,
3./ Poplatník je povinný písomne oznámiť správcovi poplatku vznik, zánik príp. zmenu
povinnosti platenia poplatku do 30 dní odo dňa zmeny povinnosti platenia poplatku.
Poplatník oznámi obci všetky údaje rozhodujúce pre určenie poplatku.

ŠIESTA ČASŤ
§ 32
Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa VZN č. 01/2014 prijaté uznesením č. 6/2014 zo dňa 13.12.2014
2. Počas vyvesenia návrhu VZN boli/neboli podané pripomienky.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.
06/01/2015 zo dňa 14.12.2015 a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia.
4. Účinnosť nadobúda 01.01.2016

Dzurinová Helena
starostka obce

