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Obec Dvorníky , Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),  

 § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e)  a g)  zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 

98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov    v y d á v a    

 

 

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N E    N A R I A D E N I E  

Č.   2 / 2012 

o miestnych daniach 

a  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce Dvorníky 

 



Úvodné ustanovenia 

§   1 

(1) Toto   všeobecne   záväzné   nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania 

miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady a drobné   stavebné odpady    

(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Dvorníky pre katastrálne 

územia Dvorníky a Posádka  od:  1.  januára  2013. 

(2)  Obec Dvorníky na svojom území ukladá 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 

g)  daň za jadrové zariadenie 

(3) Obec Dvorníky na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady    

a drobné   stavebné odpady. 
(4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods.2, písm. a), b), e), f) , g)  a  

§ 1 ods. 3  je kalendárny rok. 

(5)  Jednotlivou časťou obce na účely tohto VZN je časť obce  určená súborom parciel: 

a)  č. parc.:1750/45,1778/15,1778/13,1778/7,1778/12,1779/5,1780/2,1780/5,1785/18 a 1785/17. 

b) č. parc.: 4363,4352,4346/1,4344/1,4177/2,4217a 4088. 

c) č. parc.:2608/4,2766/3,2624/3,2771/3,2621/5,2618,2782/1,2808,2825/4,2828/2,2848/2, 

        2860,2863/1,2874/3,2484/4,2483/5,2481/4,2909,2913,2438,2435/8,2428/3. 

 
 

1. časť 

Daň z nehnuteľností 
                                                                    §2 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:  

a)  daň z pozemkov,  

b)  daň zo stavieb,  

c)  daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň 

z bytov“). 
 



§3 

Daň z pozemkov – Základ dane 

1. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemkov určená vynásobením výmery 
pozemku v m² a hodnoty pozemkov v eurách za 1m² určenej týmto VZN:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                            0,5364 € 
b)  trvalé trávne porasty                                                                 0,1254 € 
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

                 s chovom rýb a ostatné hospod. využ. vodné  plochy                0,5364 € 

d) záhrady, zastavané plochy a nádvoria,  ostatné plochy              1,85 €,                                                                      
e) stavebné pozemky                                                                       18,58 € 

    

2. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov je nasledovná : 

                                                                                                                  % zo základu dane 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,                                  0,25 % 
b)  trvalé trávne porasty                                                             0,25 % 
c)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy rybníky s                                                  

chovom rýb a ostatné hospodárske  využívané vodné plochy       0,25 % 
d) záhrady,  zastavané plochy a nádvoria,ostatné plochy              0,25 % 
e) stavebné pozemky                                                                         0,18  % 

§4 

Daň zo stavieb – Sadzby dane 

 (1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plôch nasledovná :   

a)  0,066 €   za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu,                                         

b)  0,099 za  stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby na vodné 
hospodárstvo stavby  využívané  na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, 
vrátane  stavieb na vlastnú  administratívu                                                                                                   

c)  0,265 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu   rekreáciu    
d) 0,199 €  samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely   

postavené mimo  bytových domov                                                             
 

e)  1,160 €  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané   na 
skladovanie  vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administrativu,  

f) 0,828 €  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou     

g) 0,331 €   ostatné stavby      



(2) Správca dane určuje v jednotlivých častiach uvedených v §1 ods.5 ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  

sadzbu  0,033 eur / za m² . 

(3) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách  príplatok za podlažie vo výške:  

      0,02 € za každé ďalšie podlažie  okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

§5 

                                                           Daň z bytov 
 

(1)  Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu 
a nebytového priestoru:   
                                          a) za byt                         0,066 €    

                                                         b) nebytový priestor    0,199 €    

        
(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov v jednotlivej časti obce    

 uvedenej v §1 ods. 5 písm. a)  :   a) za byt                    0,033 €  
 

 

    § 6      

         Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

(1) Podľa miestnych podmienok v obci Dvorníky sa od dane z pozemkov oslobodzujú 

tieto pozemky: 

    a ) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo    

          zriadené na podnikanie  

          b) pozemky miestnych cintorínov,  

          c) remízky, háje, vetrolamy, vodné plochy - močiare 

    d) pozemky verejne prístupných parkov, verejných priestorov a športovísk,   

    e) pozemky  užívané školami a školskými zariadeniami, 

     f) brehové porasty a iné trávne plochy s pôdnou ochranou,  ekologickou alebo    

         krajinotvornou funkciou (t. j. parcely číslo 2705 – 2979/1 v k. .ú.  Dvorníky). 

 



(2) Podľa miestnych podmienok  v obci Dvorníky od dane zo stavieb a dane z bytov  

oslobodzujú                                                                                                                                                                                                                             

a) stavby  vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo 

zriadené na podnikanie  

            b)    stavby slúžiace školám a školským zariadeniam. 

(3)   Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a bytov : 

a) o 50% za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov, ktorí sú držiteľom 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a s potrebou sprievodcu ( ŤZP 

a ŤZP/S) ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia pre ich trvalé 

bývanie,   

b) o 50 % za garáže a nebytové priestory v bytovom dome slúžiace ako garáž vo 

vlastníctve  občanov, ktorí sú držiteľom preukazu  ŤZP a ŤZP/S, ako aj prevažne alebo 

úplne bezvládnych občanov ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 

dopravu. 

  (4) Správca dane poskytne na tú istú nehnuteľnosť len jedno zníženie. Doklady 

preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia predloží daňovník správcovi 

dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia ( napr.  preukaz ŤZP 

a ŤZP/S). Daňovníkovi , ktorý si uplatnil zníženie dane v predchádzajúcich zdaňovacích 

obdobiach z dôvodu uvedeného v § 6 ods.3 písm. a), b)  a nenastali u neho zmeny 

skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane bude daň  znížená i v  nasledujúcich  

rokoch. 

 

§7 

Platenie dane 

 

    (1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti  rozhodnutia. 

   (2) Vyrubenú daň,  ktorá je vyššia ako 332,-- € môže  daňovník zaplatiť v troch  

rovnakých splátkach. Splátky určí správca v rozhodnutí. 

      (3) Daň z nehnuteľnosti nižšia ako 1,50  €   sa nebude vyrubovať ani vyberať. 

 



 

 

II. časť  

Daň za psa  
                                                                                        § 8 

Predmet dane 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 

(2) 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 občan 

s ťažkým zdravotným postihnutím.  
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  

a) vlastníkom psa   

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

( 4) Základom dane je počet psov. 

 

 Sadzba dane 

 

(5)  Sadzba dane je  4,-  eur  za jedného psa a kalendárny rok. 

(6)  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. 

        

III. časť  

§ 9 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

      (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky 

vo vlastníctve obce Dvorníky, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 



a/ všetky (miestne) cestné komunikácie  v celej  svojej   dĺžke  a v šírke od krajnice    po 

krajnicu, 

b/ chodník, na celom území obce, 

c/ námestie obce Dvorníky ( p.č.537/1, 538/1) 

d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce, t. j. Dvorníky , 

e/ trhovisko, ( p. č. 359) 

f/ všetky plochy vo vlastníctve obce, na ktorých sa vykonáva údržba verejnej zelene. 

    (2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 

verejného priestranstva. 

   (3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie  

a/    umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,                    

zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

    (4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 

verejné  priestranstvo  užíva. 

   (5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

   (6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná: 

za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného  zariadenia 

a to : a)  0,50 eur/ m2  za  ambulantný predaj tovaru z motorového vozidla   

         b)  1,00  eur / m2 za stánok s celodenným predajom rôzneho tovaru  

(7)   5,00 eur/ kus/deň  za umiestnenie hodových atrakcií, kolotoče a cirkus. 

 (8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká 

ukončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne 

podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu 

v Dvorníkoch - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, 

výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. 

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

vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť 



Obecnému úradu v Dvorníkoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva 

skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

    (9) Miestnu daň za verejné priestranstvo obec vyberá: 

a/  jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/  pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniknutej 

poplatkovej  povinností na Obecnom úrade v Dvorníkoch , 

c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo 

mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu 

miestnej dane na Obecnom úrade v Dvorníkoch  pri ohlásení vzniku daňové povinnosti 

daňovníkom. 

 
IV. časť 

§ 10 

Daň za predajné automaty 

 

(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. Predmetom 

dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 

(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

(3) Základom dane je počet automatov.  

(4) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 

ukončilo jeho prevádzkovanie. 

Sadzba dane 

(5) Sadzba dane je   30,- eur  za jeden predajný  automat a kalendárny rok . 

 

 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie 

predajných automatov 

 

(6) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, 

kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto 



podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné 

číslo. 

(7) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie 

predajných automatov. 

 

                                                                    Zníženie dane  

 

(8) Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % za predajné automaty, ktoré sú umiestnené 

v priestoroch základnej školy  a vydávajú tovar s prevahou mliečnych výrobkov, t. j. v rozsahu 

väčšom ako 50% ponúkaných výrobkov. 

 

V.  časť 

§ 11 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

     (1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažní výhru a sú 

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie 

prístroje“). 
(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 

hry. 

    (3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie 

prístroje prevádzkuje. 

     (4)     Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

     (5)    Sadzba dane je 40, -  eur  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

    (6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 



    (7) Daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31.januára zdaňovacieho obdobia. Ak 

daňová povinnosť vznikne v priebehu roka je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti . 

     (8) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

    (9) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :  

a) jednorazový poplatok v pokladni OcÚ ,  

b) na účet obce vo VÚB, a.s. Hlohovec, č. ú. 4128-212/0200. 

      Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ohľadne 
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne. 

 

VI. časť 

§ 12 

Daň za jadrové zariadenie 

 

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie v ktorom prebieha 

štiepna reakcia v jadrovom reaktore  a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové 

zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.                         

(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenie do 

prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie, 

udeleného podľa ustanovené zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie v platnom znení. 

 (3) Základom dane je výmera katastrálneho  územia obce v m² , ktoré sa nachádza 

v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia Dvorníky je 

23606274 m ²  a výmera katastrálneho územia  Posádka je 1930438 m ² spolu za obec   

Dvorníky je to  2 5536 712 m ². 

 (4) Zastavané územie obce Dvorníky sa nachádza v jednej oblasti  ohrozenia jadrovým 

zariadením Jadrovej elektrárne V-1  a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 

Jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti od zdroja ohrozenia v Jaslovských Bohuniciach. 



Tým je obec Dvorníky miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie. Obec 

je zaradená  v pásme 3. T.j. nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia. 

(5) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je  pre 3.   

      pásmo určená 0,0006 eur /m² . 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia 

a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. 

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku  daňovej povinnosti do 30 dní odo 

dňa zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným 

oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad 

v Dvorníkoch. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – 

identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo 

alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, 

vydaného –kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako názov 

jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet  reaktorov, deň začatia skúšobnej 

prevádzky , oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za 

každý reaktor a jadrové zariadenie  samostatne 

 (8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

za predchádzajúci kalendárny rok.  

Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. (3) a sadzby 

dane podľa ods. (5) tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov  v jednej oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové 

zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové  zariadenie sa vypočíta  

ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov. 
 

(9) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

 

 

 



VII. časť 

          § 12 

        Daň za ubytovanie 

 

  (1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné ubytovanie prechodné ubytovanie     

fyzickej  osoby v ubytovacom zariadení 

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

   (3) Základom dane je počet prenocovaní. 

   (4) Sadzba dane je 0,33 eur   na osobu a prenocovanie. 

   (5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 

ubytovanie poskytuje. 

  (6) Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie je povinný 

zaregistrovať sa na Obecnom úrade v Dvorníkoch najneskôr v deň začatia činnosti 

spočívajúcej v poskytovaní služieb prechodného ubytovania. 

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť písomnú evidenciu o počte ubytovaných 

a počte prenocovaní. Evidencia musí obsahovať dátum prvého a posledného 

prenocovania každej fyzickej osoby. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa 

v zariadení ubytuje bloky, ktorých počet zodpovedá počtu prenocovaní. Bloky  označené 

sériou a číslom zabezpečí Obecný úrad Dvorníky, ktorý ich zaeviduje do evidencie 

prísne zúčtovaných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý ich prevzatie potvrdí 

podpisom. V prípade ubytovania zamestnancov právnických osôb je možné vydať 

zástupcovi tejto PO potvrdenku o zaplatení za príslušný počet osôb a prenocovaní. 

JUXTA potvrdenky prevezme platiteľ dane na Obecnom úrade a podpisom potvrdí 

prevzatie príslušnej série a čísla potvrdeniek. V tomto prípade nevydá právnickej osobe 

bloky.                                                                                             

   (7) Daň je splatná do 15 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka. Osoba poskytujúca 

ubytovanie predloží správcovi dane priznanie k dani za ubytovanie, druhé ústrižky 

z vydaných blokov, tretiu časť Juxta potvrdeniek dokladujúcich príjem od právnických 

osôb a oba ústrižky príslušného bloku , na  ktorý boli vydané Juxta potvrdenky. 

 

 



                                                             VIII. časť 
§ 13 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
    (1) Miestny poplatok (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem 

elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

   (2) Poplatok platí poplatník, ktorý  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;  

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. 



c) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže 

za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Všetky skutočnosti, ako 

aj zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci. 

(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. 

 

(6)   Sadzba poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad je: 

          0,0096 € za liter komunálnych  odpadov   ( t.j. 0,00096x26x120 = 29,95 €)  

        Výška poplatku sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 

nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu. 

 

(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 

odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik zánik poplatkovej povinnosti, 

ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, prípade, ak došlo 

k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť ich obci : 

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

prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa 

odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo 

alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 

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

zákona o miestnych daniach, 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach (ak je 

zavedený množstvový zber) , spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce 

uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 

zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 

poplatku. 

(8) 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. 

 

 



(9) Poplatok  je splatný do 31.mája príslušného kalendárneho roka.  

 

(10) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet správcu vedený 

vo VÚB a.s. pobočka  Hlohovec číslo účtu  4128 212/0200, poštovou poukážkou na 

uvedený účet správcu poplatku alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 

 (11) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdostí zákona v jednotlivých 

prípadoch (napr. samostatne žijúci dôchodcovia, občania – držitelia ŤZP, rodiny s viac 

ako 6-mi členmi a pod.) na základe žiadosti podanej do 31.mája príslušného 

kalendárneho roka poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

(12) Obec  poplatok  zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, 

na základe podkladov,  že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval  na území obce.   Poplatník je  povinný predložiť správcovi poplatku doklad 

potvrdzujúci túto skutočnosť  do 31.  mája  príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

(13)  Ak obec do 15.12. bežného kalendárneho roka nezmení sadzby ustanovené  

v § 13 ods. 6 tohto VZN platia aj na nasledujúci kalendárny rok. 

 

 

 

IX. časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 14 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Dvorníky 

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce . 

 

 

 



§ 15 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení  neskorších predpisov 

a zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

(2) Týmto sa zrušuje dodatok č. 1  k všeobecne záväznému nariadeniu obce Dvorníky  

č. 2/2009, zo dňa 29.12.2011 . 

(3) Na tomto  všeobecne záväznom nariadení obce Dvorníky o miestnych daniach 

a poplatkoch sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch  dňa 13.12.2012, 

             uznesením č. 6/2012 . 

       (4) Toto  VZN nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2013.  

 

 

                                                                                             Mgr. Ľuboš Gubáň 

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


