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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunešov 
číslo 1 /2018 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a 
poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kunešove podľa § 6, ods.1 a § 4, ods.3, písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, zákona č. 79/2015 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov   (ďalej 
len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie. 

s účinnosťou od 01.01.2018 
 

D R U H Y   M I E S T N Y C H   D A N Í 
 

Správca dane stanovuje tieto miestne dane: 
 
 daň z nehnuteľností  
 daň za psa  
 daň za užívanie verejného priestranstva  
 daň za ubytovanie  
 daň za predajné automaty 
 daň za nevýherné hracie prístroje , 
 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

ČASŤ  I. 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
Daň z nehnuteľností zahŕňa : 
a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

 

Daň z pozemkov 
Čl. 1 

Daňovník 
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je   
a) vlastník pozemku 
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, alebo správca 
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v  katastri. 
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(2) Daňovníkom dane z pozemkov je: 

           a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na   obhospodarovanie  
           náhradne   pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do       
           vykonania pozemkových úprav 

b) nájomca, ak 
- nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v 
   katastri 
- má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom 
- má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a) 
 
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok 
skutočne užíva. 
 
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je 
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci 
dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň 
ručia do výšky svojho podielu na dani. 

 

Čl. 2 
Predmet dane 

(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v tomto členení: 
 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
 b) trvalé trávne porasty, 
 c) záhrady, 
 d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
 e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
  f) zastavané plochy a nádvoria, 
  g) stavebné pozemky 
  h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. 
  (2) Predmetom dane z pozemkov nie sú 
  a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktore sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom   
  dane zo stavieb alebo dane z bytov 
  b) pozemky alebo ich časti na kterých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou 
  verejných účelových komunikácií   

 
 (3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie 
pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nieje ustanovené inak. Pre zaradenie lesného 
pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán. 
(4) Na účely tohoto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený 
v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačního rozhodnutia na 
stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa Čl. 7 ods. 2, alebo stavba s bytmi a 
nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa Čl.12 
Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, kterých parcelné čísla sú uvedené 
v právoplatnom stavebnom povolení. 
(5) Stavebným pozemkom podľa ods. 4 nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom 
povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu nadstavbu a stavebnú úpravu. 
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(6) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré niesú stavbami podľa Čl. 7 ods. 2, sa 

považujú za pozemky podľa ods. 1 písm. f 
 

 
Čl. 3 

Základ dane 
(1) Základom dane z pozemkov za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne 
porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 
hodnoty pôdy za 1 m2. Táto hodnota je : 
- orná pôda  0,1377 €/m2                           
- trvalé trávne porasty  0,0255 € /m2       
 
(2) Základom dane z pozemkov za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku. 
 
(3) Základom dane z pozemkov za záhrady, zastavané plochy a nádvoria je hodnota 
pozemku určená vynásobením výmery pozemku m² a hodnoty pozemku za 1 m².  
Hodnota pozemku v obci Kunešov  je 1,32 €/m2. 
 
(4) Základom dane z pozemkov za stavebné pozemky je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty pozemku za 1 m².  
Hodnota pozemku v obci Kunešov  je 13,27 €/m2 . 
 
(5) Základom dane z pozemkov za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota 
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku za 1 m². 
 Hodnota pozemku v obci Kunešov  je 1,32 €/m2. 

 
 

Čl. 4 
Sadzba dane 

Ročné sadzby dane z pozemkov sa stanovujú nasledovne : 
 
a) pre všetky druhy pozemkov , okrem lesných   0,50  % zo základu dane 
b) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1,5  % zo základu dane, 

 
 

Čl. 5 
Výpočet dane z pozemkov 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa Čl. 3 a ročnej sadzby dane podľa 
Čl. 4 
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Daň zo stavieb 
Čl. 6 

Daňovník 
 
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 
alebo správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho 
územného celku (ďalej len „vlastník stavby"). 
 
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je 
daňovníkom nájomca. 
 
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. 
 
(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je 
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci 
dohodnú,  daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň 
ručia do výšky svojho podielu na dani. 

 

Čl. 7 
Predmet dane 

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení: 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
d) samostatne stojace garáže, 
e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
 
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží 
alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom . Na daňovú povinnosť 
nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 
(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi, alebo nebytovými poriestormi, ktoré 
sú predmetom dane z bytov. 
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Čl. 8 
Základ dane 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie 
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej 
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

 

 
Čl. 9 

Sadzba dane 
(1)Ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy sa stanovujú 
nasledovne: 
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  
0,033 €/m2 
b) skleníky, stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby pre vodné hospodárstvo,  
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na  
administratívu  0,07 €/ m 
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 
 0,15 €/ m2 
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, vrátane radových  
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 
 0,07 €/m2 
 e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou 
 stavieb na skladovanie a administratívu 0,17 €/ m2 
 f) stavby na ostatnú zárobkovú a podnikateľskú činnosť, na skladovanie a administratívu  
 0,83 €/m2  

 g) ostatné stavby 0,10 €/m2 
 
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v Čl. 9 ods. 1 tohto nariadenia pri viacpodlažných 
stavbách o 0,03 €/ m2 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia.  
 
(3)Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou 
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely tohto 
VZN považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou. 
 
(4) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie 
než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode 
stavby. 
 
 

Čl. 10 
Výpočet dane z pozemkov 

(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa Čl. 8 a ročnej sadzby dane zo stavieb 
podľa Čl. 9 ods. 1. 

(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa Čl. 8 
a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa Čl. 9 ods. 1 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží 
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a príplatku za podlažie podľa Čl. 9 ods. 2. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb 
v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie. 

(3) Ak stavba slúži  na  viaceré  účely,  na  ktoré sú určené rôzne sadzby dane  podľa Čl. 9 ods. 1 
a príplatok za podlažie podľa Čl.9 ods. 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. 
Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane 
a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku 
za podlažie podľa Čl. 9 ods. 2. 

 
 

Čl. 11 

Daň z bytov 
 

Daňovník 
Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo  
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve  
obce  alebo správca bytu alebo nebytového  priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku  (ďalej 
len  „vlastník bytu"). 

(1) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane   
z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci 
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci 
za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. 

 

Čl. 12 
Predmet dane 

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor 

nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 

 

Čl. 13 

Základ dane 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 

 

Čl. 14 

Sadzba dane  
(1) Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 

slúžiaceho na bývanie je 0,033 €.  
(2) Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 

slúžiaceho na podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  administratívu súvisiacu 
s podnikaním a zárobkovou činnosťou  je 0,06 €.  
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Čl. 15 

Výpočet dane z bytov 
(1) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa Čl. 13 a ročnej sadzby dane z bytov podľa   

Čl. 14. 
(2) Ak byt a nebytový priestor slúži  na  viaceré  účely,  na  ktoré sú určené rôzne sadzby dane  podľa  

Čl. 14, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 
podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a ročnej sadzby dane na príslušný účel 
využitia bytu alebo nebytového priestoru. 

 
 

Čl. 16 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

Oslobodenie dane a zníženie dane 
(1)správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 
zákona č. 582/2004 Z. z. na pozemky, na ktorých sú  
a)cintoríny a urnové háje 
b) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa 
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, 
stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a pásy pozemkov v 
lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie 
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk telovýchovnej jednoty 
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, kostoly 
 

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od 
dane z bytov (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.) na:  stavby alebo byty slúžiace školám, 
školským zariadeniam a osvetovým zariadeniam 

 
 

Čl. 17 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie 
nehnuteľnosti . Ak sa daňovník stane vlastníkom , správcom, nájomcom alebo užívateľom 
nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto 
dňom. 
 
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v 
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak toto VZN neustanovuje inak. V prípade 
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. 
Pri zániku vlastníckych práv vydražením, daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.  
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                                                                    Čl. 18 

Daňové priznanie 

(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností  je daňovník povinný podať obci do 31. januára toho 
zdaňovacieho obdobia, v  ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru  
zdaňovacieho  obdobia.  Za  zmeny skutočností   rozhodujúcich na     vyrubenie dane sa 
nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností,   zmena  hodnoty  pôdy  alebo  pozemku, 
zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností  alebo  zmena  zníženia  dane  z  nehnuteľností,  
a uplynutie lehôt na  oslobodenie od dane z nehnuteľností  podľa  § 104 ods. 2 až 4 zákona 
o miestnych daniach.  Daňovník,   ktorý   nadobudne  nehnuteľnosť vydražením  v  priebehu  
zdaňovacieho   obdobia,   je povinný podať priznanie do 15  dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak pozemok, stavba, byt alebo 
nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane alebo uviesť v daňovom priznaní ak je 
povinný podať daňové priznanie z iných dôvodov. 

(2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový  priestor v  bytovom   dome   v  spoluvlastníctve  viacerých  
osôb,   priznanie podá každá   fyzická  osoba  alebo   právnická  osoba.   Ak  sa  spoluvlastníci  
dohodnú,   priznanie  podá zástupca, ktorého dohodou   určili  spoluvlastníci,  pričom túto  
skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím  lehoty  na podanie  
daňového priznania. To sa  nevzťahuje  na  manželov,  ktorí  majú pozemok, stavbu, byt alebo 
nebytový  priestor v bytovom  dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto 
prípade podáva priznanie jeden     z manželov. 

(3) Daňovník  je  povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si 
sám vypočítať. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie 
od alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa 
podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane. 

(4) Daňovník, ak ide o fyzickú  osobu,  je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu 
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu,  alebo fyzickú osobu,   ktorá je 
podnikateľom je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo 
miesto   podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. 
Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 
. 

 

Čl. 19 
Vyrubenie dane 

(1) Daň z nehnuteľnosti vyrubuje obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia, najneskôr do 30. júna bežného zdaňovacieho obdobia.  

(2) Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe obec vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi, začínajúc 
mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca 
príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(3) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich 
dohody podal priznanie podľa Čl. 18 ods. 2; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
tomu z manželov, ktorý podal priznanie.  

 

Čl. 20 

Platenie dane 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru ak toto VZN neustanovuje inak.  
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(2) Obec určuje platenie vyrubenej dane nasledovne : 
a) daň  do   50 €    naraz podľa ods. 1 tohto článku,   

         b)  daň  nad  50 €   v štyroch rovnakých splátkach v termínoch a to  

-  prvá  splátka podľa ods. 1 tohto článku, 
-  druhá splátka  do 30. júna zdaňovacieho obdobia, 
-  tretia  splátka   do  30. septembra  zdaňovacieho obdobia, 
-  štvrtá  splátka do 30. novembra zdaňovacieho obdobia   
(3)  Daň nad 50 €  možno zaplatiť aj naraz podľa ods. 1 tohto článku. 

 
Časť II. 

 
DAŇ ZA PSA 

Čl. 21 
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. 

 
 

Čl. 19 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 

 

Čl. 20 
Základ dane 

Základom dane je počet psov. 
 

Čl. 15 
Sadzba dane 

Daň za psa je  2 € za jedného psa ročne./ za každého ďalšieho tiež 2 € ročne/ 
 
 

Čl. 16 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 
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Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes 
prestal byť predmetom dane. 
 
 

Čl. 17 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane  
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku daňovej 

povinnosti.  
(2)  Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do  31.  

januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť obci do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi 

 
 
 

Čl. 18 
Oslobodenie od dane 

(1) Od dane za psa sa oslobodzujú : 
 a) osamelo žijúci dôchodca, 
 b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osoba, ktorá je  rodičom alebo 
 opatrovníkom maloletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
 c) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých pes je chovaný pre záchranárske práce 
 
(2) V prípade, že osoby uvedené v odseku 1 okrem písmena c) sú vlastníkmi alebo držiteľmi 
viacerých psov alebo na tej istej adrese je chovaných viac psov, oslobodenie od dane podľa 
ods.1 platí len na jedného psa. 
 
(3) Nárok na oslobodenie od dane je daňovník povinný si uplatniť do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti alebo od skutočnosti zakladajúcej oprávnenie nároku na oslobodenie a je 
potrebné k nemu priložiť doklady preukazujúce tento nárok. 
 
(4) Zánik nároku na oslobodenie od dane je daňovník povinný oznámiť obci do 30 dní od 
skutočnosti, ktorá má za následok zánik alebo zmenu podmienok na oslobodenie 

 
 

ČASŤ  III. 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
Čl. 19 

Predmet dane 
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(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 
 
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce. (komunikácie, chodníky, mosty, spevnené plochy, parkovacie plochy, parky, 
plochy verejnej zelene, cintorín, športoviská a pod.) 
 
(3) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 
podľa osobitného zákona. (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a pod.) 
 
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 
trvalé parkovanie vozidla a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie 
užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov 
a verejných sietí. 

 
Čl. 20 

Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 

Čl. 21 
Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2. 

 
Čl. 22 

Sadzba dane 
1. Sadzba dane je určená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a 
každý aj začatý deň nasledovne 0,17 €  

 
 

Čl. 23 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a 
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 
 
 

Čl. 24 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
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(2) Obec Kunešov  vydá povolenie na užívanie verejného priestranstva formou rozhodnutia, v 
ktorom určí :  vyhradený priestor záberu a dobu zábe výšku dane s určením dňa jej splatnosti 
podmienky ukončenia záberu 
 
(3) Začatím užívania verejného priestranstva sa rozumie deň uvedený v písomnom povolení 
na užívanie verejného priestranstva, prípadne deň podľa vykonaného miestneho zisťovania. 
 
(4) Ukončením užívania verejného priestranstva sa rozumie deň uvedený v písomnom 
povolení na užívanie verejného priestranstva, prípadne deň podľa vykonaného miestneho 
zisťovania. 
 
(5) Ak je na užívanie verejného priestranstva vydané písomné povolenie obce, a ak sa 
nezhoduje deň začatia alebo ukončenia užívania verejného priestranstva s dňom uvedeným 
v povolení, je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť obecnému úradu, ktorý povolenie 
obce na užívanie verejného priestranstva vydal, do 2 dní od skutočného začatia alebo 
ukončenia užívania verejného priestranstva. 
 
(6) Oznámenie podľa ods. 1 a ods. 5 vykoná daňovník písomne alebo ústne do zápisnice na 
obecnom úrade. 
 
(7) Obec vyrubí daň rozhodnutím, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň 
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
(8) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť obci do 30 dní odo dňa 
zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola 
daň zaplatená.  Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi 
 
(9)V prípade záberu verejného priestranstva bez súhlasu, resp. povolenia obce, vyrubí obec 
platobným výmerom o 100% vyššiu daň. 

 
 

Čl. 25 
Oslobodenie od  dane 

(1) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely a 
verejnoprospešné účely. 
(2) Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, ak sa na ich 
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné 
rozhodnutie alebo sa verejné priestranstvo užíva na základe nájomnej zmluvy. 
 
 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
Čl. 26 

Predmet dane 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje vyhláška MH SR č. 419/2001 Z. z.  
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( ďalej len „zariadenie“). 
 

Čl. 27 
Daňovník 

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

 
 

Čl. 28 
Základ dane, sadzba dane a vyberanie dane 

(1) Základom dane je počet prenocovaní 
(2) Sadzba dane sa stanovuje na 0,50 € na osobu a prenocovanie daňovníka. 
(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. 
 

Čl. 29 
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane 

(1) Platiteľ dane je povinný najneskôr v deň začatia prevádzkovania činnosti zaregistrovať sa 
na obecnom úrade. Právnická osoba uvedie svoj názov, IČO, sídlo, miesto podnikania 
a kontaktné údaje. Fyzická osoba uvedie aj svoje rodné číslo k registračnému listu je platiteľ 
povinný predložiť 
výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, príp. iný doklad, nazáklade ktorého 
vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie. 
 
(2) Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane zmenu alebo zánik daňovej povinnosti do 30 
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. 
 
 

Čl. 30 
Povinnosti platiteľa dane 

(1) Daň za ubytovanie v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí za daň platiteľ. 
(2) Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu všetkých ubytovaných hostí, vrátane 
daňovníkov, na ktorých sa vzťahuje oslobodenie oddane, (ďalej len „ubytovacia kniha“) pre 
potreby vyúčtovania dane a jej kontroly. 
 
(3) Ubytovacia kniha musí obsahovať údaje o daňovníkovi : meno, priezvisko, dátum 
narodenia, adresu trvalého bydliska, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní. Túto 
evidenciu je platiteľ povinný predložiť poverenému zamestnancovi pri kontrole, príp. ju na 
výzvu doniesť na kontrolu k správcovi dane. 
 
(4) Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi príjmový pokladničný doklad, obsahujúci meno 
a priezvisko daňovníka, počet prenocovaní /dátumu príchodu a odchodu/ a iné náležitosti 
daňového dokladu. Príjmové pokladničné doklady sú evidované ako prísne zúčtovateľné 
tlačivá. 
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Čl. 31 
Platenie dane 

(1) Platiteľ je povinný do 20 dní za uplynulý  kalendárny polrok  predložiť správcovi dane 
vyplnené hlásenie o počte ubytovaných hostí a počte prenocovaní a doložiť kópie vydaných 
príjmových potvrdeniek. 
 
(2) Platiteľ dane je povinný vypočítať výšku dane za obdobie uplynulého  kalendárneho 
polroka. Výšku dane platiteľ dane oznámi obci písomne na tlačive obce. 
 
(3) Daň je splatná obci bez vyrubenia do 20 dní za uplynulý kalendárny polrok. 

 
 

       ČASŤ  IV. 
                                                     DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
Čl. 31 

Predmet dane 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch verejnosti. 
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 
verejnej dopravy. 

 

Čl. 32 
Daňovník 

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

 
Čl. 33 

Základ dane 
Základom dane je počet predajných automatov. 

 

 
Čl. 34 

Sadzba dane 
Ročné sadzby dane za jeden predajný automat a kalendárny rok sa stanovuje na  43,15 € 

 
 
 

Čl. 35 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
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. 
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Čl. 36 
Povinnosti daňovníka 

 
(1) Daňovník v oznámení o vzniku daňovej povinnosti uvedie: plné obchodné meno, IČO, 
miesto podnikania, výrobné číslo, druh automatu a skladbu ponúk v automate, adresu 
prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza, telefonický, faxový prípadne emailový 
kontakt na seba alebo zodpovednú osobu, deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenia 
prevádzkovania automatu. 
 
 (2) Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, na ktorom je 
uvedený: názov a sídlo prevádzkovateľa, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky 
automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené obcou. 
 
(3) Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi obce ku kontrole evidenciu 
automatov alebo na výzvu obce priniesť evidenciu na kontrolu na obecný úrad. 

 

Časť V. 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
Čl. 37 

Predmet dane 
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru 
a môžu byť prevádzkované iba v herni , ktorá nie je kasínom. V herni ktorá nie je kasínom je 
zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. (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 

 

Čl. 38 
Daňovník 

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

 

 
 

Čl. 39 
Základ dane a sadzba dane 

(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
(2) Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 17,00 €. 
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Čl. 40 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj  začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
 
 

Čl. 41 
                 Oznamovacia povinnosť , vyrubenie dane a platenie dane 
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní odo dňa vzniku  daňovej 

povinnosti. 
(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia                   

do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť obci do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

(5) Pokiaľ daňová povinnosť nepresiahne sumu 1,66 € obec daň z nehnuteľností nevyrubuje. 

 
 

Čl. 42 
Povinnosti daňovníka 

(1) Daňovník v oznámení o vzniku daňovej povinnosti uvedie: plné obchodné meno, IČO, 
miesto podnikania, výrobné číslo, druh automatu a skladbu ponúk v automate, adresu 
prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza, telefonický, faxový prípadne emailový 
kontakt na seba alebo zodpovednú osobu, deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenia 
prevádzkovania automatu. 
 
(2) Nazaklade oznámenia obec vydá daňovníkovi na každý automat identifikačný štítok, ktorý 
je daňovník povinný umiestniť na automat tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní 
automatu. Štítok je neprenosný a nezameniteľný a po ukončení prevádzkovania automatu je 
daňovník povinný ho obci vrátiť. Každá manipulácia so štítkom je zaznamenaná v spisovom 
materiáli daňovníka a potvrdená podpisom daňovníka a povereného zamestnanca obce. 
 
(3) Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, na ktorom je 
uvedený: názov a sídlo prevádzkovateľa, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky 
automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené obcou. 
 
(4) Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi obce ku kontrole evidenciu 
automatov alebo na výzvu obce priniesť evidenciu na kontrolu na obecný úrad. 
 

ČASŤ  VI. 
Spoločné ustanovenia 
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Čl. 43 

Spôsob platenia miestnych daní 
Daň možno zaplatiť bezhotovostne prevodom z účtu na príslušný účet obce, alebo v hotovosti 

poštovým poukazom na príslušný účet obce, alebo priamo v pokladni obecného úradu. Pri všetkých 

platbách daní je potrebné uvádzať pridelený variabilný symbol v platobnom výmere. 

Čl. 44 

Konanie 
(1) V konaní vo veciach miestnych daní  sa postupuje podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a 

poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.  
(2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, platia príslušné ustanovenia zákona                  

č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.  

 
 

ČASŤ VII. 
 

Čl. 1 
POPLATOK 

(1)Poplatok sa platí za: 
a)  činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,   
b)  činnosti nakladania s biologicky rozložitelným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevsťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálního 
odpadu, na ktoré sa vsťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 
e)  náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.26)“. 
 
(2) Poplatok platí  
a) fyzická osoba a podnikateľ, ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva dom, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicou, ovocný sad, 
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie , pozemok v zastavanom území obce 
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý nie 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 
 
(3) Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/  súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok 
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ 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 alebo prechodného pobytu.  Ak má 
osoba podľa ods 2 písmena a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 2 
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písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, 
poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. 
 
(4) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je 
platiteľom zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu 
alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, vyšší územný celok alebo mesto, je 
platiteľom správca. 
 
(5) Poplatník nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 
vzťahu s poplatníkom, podľa odseku 1, ak na jeho základe: 
a)užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 
určenom, 
b)  užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj  
poplatník, 
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou 
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka 
práce, alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti   
produkuje len KO. 

 

Čl. 2 
Sadzba poplatku 

a/ 0,0329 € za osobu a kalendárny deň /  t. j. 12 EUR/ pre poplatníka podľa čl. 1 odst. 2 písm. 
a) písm. b) a písm. c) , v obci nie je zavedený množstvový zber. 
b/ 0,05 € za kilo drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín a zaplatiť do 15 dní od 
vyrubenia poplatku do pokladne obce.   
 
Množstvo: 
1.  fúrik 1,75 EUR/ 35 kg 
2. malý vozík ručný 3,50 EUR/ 70 kg 
3. 1 vozík za osobný automobil  12,50 EUR /250 kg 
Poplatok sa vypočíta ako súčin odovzdaných stavebných odpadov a sadzby za 1 kg odpadu. 
 

Čl. 3 
Určenie poplatku 

(1) Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok. 
 
(2) Poplatok pre poplatníka fyzickú osobu uvedený v čl. 1 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia sa 
určí ako súčin sadzby poplatku uvedenej v čl. 2 tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní v 
príslušnom kalendárnom roku, v ktorom má poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt 
alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na území 
obce. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho 
poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti. 
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(3) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet: 
 a) priemerného počtu osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom 
období s poplatníkom podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, 
inom obdobnom vzťahu alebo ktoré  tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby 
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, 
nachádzajúcej sa v obci;  
ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto 
osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci  trvalý alebo prechodný 
pobyt ( ďalej len „priemerný počet zamestnancov “ ),  a do priemerného počtu 
1. ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o 
poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje a ubytovacie 
služby, do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt, 
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v 
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 
obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto 
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie v zdaňovacom období komunálnych 
odpadov priemerný počet podľa prvého bodu. 
 
 
(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta 
podľa ods. 3 ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 
 a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o 
počet osôb, ktoré majú v  obci aj trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom, 
koeficient má hodnotu 1,  
 b) a do priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b). 
 
(5)Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je: 
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v 
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať svoju činnosť, alebo 
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a) 
l. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 
konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní oznamovaciu povinnosť 
podľa čl. 4 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 
2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 
konca zdaňovacieho obdobia. 
 

 
Čl. 4 

Oznamovacia povinnosť 

(1)  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu ( ďalej len „ identifikačné údaje „ ): v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj 
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 
ods. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného 
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mena, sídla alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré 
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.   
 

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v 
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď 
tieto nastali. 

Článok 5 
Vyrubenie poplatku a splatnosť 

(1) Obec  vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je 
splatný do 31.marca zdaňovacieho obdobia 

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti a až do 
konca príslušného zdaňovacieho obdobia 

(3)  Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 
poplatok rozhodnutím v celej sume  tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo 2                                                   

(4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach nazáklade žiadosti. Splátky poplatku sú 
splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

Článok 6 
Odpustenie poplatku 

(1) Obec  nazáklade žiadosti poplatníka, odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník  
obci preukáže nazáklade podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za 
každé zdaňovacie obdobie zvlášť. Podklady, ktoré preukazujú danú skutočnosť : 
a) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti, 
b) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, 
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie o výkone väzby, 
d) pracovná zmluva zo zahraničia, ak obdobie trvania pracovného pomeru je zhodné so        
zdaňovacím obdobím, 
e) potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, 
f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí  
g) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 
h) potvrdenie o hlásení na prechodný pobyt mimo územia obce, potvrdenie o úhrade 
poplatku za odpady. 
V prípade, že doklad zo zahraničia nie je v úradnom jazyku, je potrebné k podkladu predložiť 
preklad. 
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(2) Podklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 
 
(3) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia predložiť žiadosť s podkladmi, 
ktoré odôvodňujú odpustenie do 30 dní od vzniku danej skutočnosti alebo do  1.januára 
zdaňovacieho obdobia. 
 

Článok 7 
Zníženie poplatku 

(1) Obec  nazáklade žiadosti poplatníka poplatok zníži v zmysle zákona ak poplatník 
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
obce. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku v zmysle zákona je hodnoverný doklad, z 
ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo obce. 
Podkladom je: 
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 
zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce,  
b) potvrdenie o dennom štúdiu mimo obce vrátane dokladu o ubytovani ( potvrdenie o 
ubytovani z internátu, nájomná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte ). 
c) potvrdenie o pobyte v sociálnom zariadení s týždenným pobytom.  
d) držiteľ preukazu  ZŤP  
Nazáklade predložených potvrdení sa sadzba  poplatoku   zníži o 50 %  

(2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia predložiť žiadosť s podkladmi, 

ktoré odôvodňujú zníženie poplatku do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, alebo do 

1.januára zdaňovacieho obdobia. Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

(3) Poplatník si nárok na zníženie uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.  

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, platia príslušné ustanovenia zákona 
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 
(daňový poriadok ) a zákona č. 79/2015 Zb.   
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 
v  Kunešove  číslo………………….......... zo dňa……………………......                                                                                                    
Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2011 o podmienkach určovania a vyberania 
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.                                                                  

Vyvesené 13. 11. 2017 

 

                                                                                                                     PhDr. Mária Slašťanová 

                                                                                                                         starostka obce 


