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Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej na základe § 4 ods.3 písm. c a § 6 zák. SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zák. 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  toto 
  

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2020 

o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

I. časť 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ VZN „ ) upravuje podrobne podmienky 

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

odpady na území obce Bátorová 

(2) Obec Bátorová na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a/ daň z nehnuteľností, 
b/ daň za psa, 

c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 
d/ daň za predajné automaty, 
e/ daň za nevýherné hracie prístroje, 

f/ daň za ubytovanie 
(3) Obec Bátorová na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – ďalej len poplatok. 
(4) Zdaňovacím obdobím pri miestnych daniach a pri poplatku je kalendárny rok. 

 

 

II. časť 
Miestne dane 

Daň z nehnuteľností 
§ 2 

    Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a/ daň z pozemkov, 
b/ daň zo stavieb, 

 

Daň z pozemkov 

§ 3 
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, 

b) záhrady, 

c) zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy, 



d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 

e) stavebné pozemky, 

 

Hodnota pozemkov 
§ 4 

Pre výpočet základu dane z pozemkov uvedených v § 3 písm. d) obec ustanovuje hodnotu 

týchto pozemkov vo výške 0,1000 eura za 1 m2. Táto hodnota sa použije vtedy, ak daňovník 

hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

 

Sadzby dane 
§ 5 

      (1)  Ročná sadzba z pozemkov v členení podľa § 3 je nasledovná : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty            0,40 % 

b) záhrady                                                                                                        0,40 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                               0,40 % 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

     rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy                                   0,50 % 
e) stavebné pozemky                                                                                        0,40 % 

 

Daň zo stavieb 
§ 6 

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

a) 0,03 € zo stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu, 

b) 0,07 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 
c) 0,10 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

d) 0,13 € samostatne stojace garáže, 
e) 0,13 € za stavby hromadných garáží 

f) 0,13 € stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 
g) 0,17 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 0,30 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) 0,10 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
(2) 0,05 € pri viacpodlažných stavbách za každý aj začatý m2 zastavenej plochy za každé ďalšie 

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

 

Daň za psa 
§ 7 

(1) Sadzba dane je za jedného psa za kalendárny rok 3,50 € 

(2) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 

      a/ veterinárne potvrdenie o utratení psa 

      b/ čestné prehlásenie o uhynutí psa, resp. predaji psa. 



(3) Daňovník je povinný u správcu dane vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
§ 8 

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

vlastníctve obce Bátorová, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: všetky vedľajšie 

( miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu, 

vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce, 

športové ihriská, predajné miesta, parky a verejná zeleň. 

(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 

na predaj výrobkov, umiestnenie zariadenia na poskytovania služieb, umiestnenie zariadenia na 

prezentáciu a propagáciu výrobkov a služieb, umiestnenie zariadenia na kultúrne a športové 

podujatia, umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 

informačného, reklamného a propagačného zariadenia ( reklamné pútače a bilbordy ) 

umiestnenie zariadenia na stavebné a údržbárske práce, umiestnenie skládky , rozkopávka 

verejného priestranstva, trvalé parkovanie vozidla. 

 (3) Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného 

priestranstva na súvislé státie motorového vozidla, prívesného vozíka, obytného prívesu, 

vozidla po odhlásení z evidencie motorových vozidiel na tom istom mieste verejného 

priestranstva po dobu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. 

 

Sadzba dane 
§ 9 

(1) Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 1,70 € za každý aj neúplný 

m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň, pokiaľ nie je uvedená iná sadzba. 
(2) Sadzba dane je: 

a) 1,70 € za každý deň používania verejného priestranstva do výmery 10 m2 

b) 3,40 € nad výmeru 10 m2 

c) za ďalších 10 m2  uvedených v ust. § 9 ods. 2 písm. b) sa sadzba poplatku zvyšuje o ďalších 

3,40 € 
d) 1,00 € za každý deň používania verejného priestranstva pre občanov obce Bátorová. 

(3) Sadzba dane za používanie verejného priestranstva pri umiestnení cirkusu, strelnice 

a hojdačiek je 10 € za každý deň a za každú jednotlivú atrakciu. 

(4) 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 Bátorovej 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 Bátorová skutočnosť, že  osobitné užívanie verejného 

priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

(5) Daňovník je povinný v zámere na osobitné užívanie verejného priestranstva uviesť svoje 

identifikačné číslo a údaje potrebné na vyrubenie dane a to najmä: 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo obchodné 

meno, IČO, sídlo alebo miesto podnikania, 

b) presné označenie verejného priestranstva a jeho výmeru, 

c ) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva, 

d ) účel užívania verejného priestranstva 

 



 

Oslobodenie od dane 
10 § 

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 

vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné 

účely. 

 

Daň za ubytovanie 

§ 11 
Sadzba dane 

Sadzba dane za jedno prenocovanie jednej osoby je 0,50 €. 

 

Oznamovacia povinnosť 
§ 12 

(1) Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje prechodné odplatné ubytovanie. 

Platiteľ dane je povinný oznámiť obci v lehote do 30 dní od začatia poskytovania prechodného 

odplatného ubytovania údaje 

a) názov aebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo a kontaktné údaje ( právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ ) 

b) meno a priezvisko, dátum narodenia alebo prechodný pobyt a kontaktné údaje ( fyzická 

osoba) 

c) adresu ubytovacieho zariadenia, druh ubytovacieho zariadenia a kapacita ubytovacieho 

zariadenia 

(2) V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmenu údajov alebo ukončenie 

poskytovania prechodného odplatného ubytovania. 

 

Daň za predajné automaty 
 § 13 

(1) Sadzba dane je 50 € za jeden predajný automat za kalendárny rok. 

Sadzba poplatku sa zvyšuje na päťnásobok, ak skladba tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo 

alkoholické nápoje. 

(2) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: 

a/ v hotovosti do pokladne obce, 

b/ alebo prevodným príkazom na účet obce 

(3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu 

ohľadne každého predajného automatu osobitne: 

a/ výrobné číslo predajného automatu, 

b/ typ predajného automatu, 
                                                             

Daň za nevýherné hracie prístroje 

§ 14 
(1) Sadzba dane je 50 € za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok. 

(2) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: 

a/ v hotovosti do pokladne obce, 

b/ alebo prevodným príkazom na účet obce. 

(3) Daňovník je povinný nevýherný hrací prístroj viditeľne označiť údajmi – obchodné meno, 

adresa prevádzky, kde je prístroj umiestnený, výrobné číslo, dátum umiestnenia prístroja 

v prevádzke a dátum začatia jeho prevádzkovania. V rámci evidencie na účel dane daňovník 

vedie prehľadný zoznam prístrojov, ktorý obsahuje údaje podľa predchádzajúcej vety. 



III. časť 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Platenie poplatku 

§ 15 
(1) Poplatok za činnosti nakladania zo zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania 

s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené 

nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov 

podľa osobitného predpisu, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý je  

určený v §77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku. 

(2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane 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) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi, je povinný túto skutočnosť oznámiť 

správcovi dane. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný 

tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane 

alebo poštou. 

c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

(3) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti 

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

(4) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť údaje 

a predložiť doklady podľa § 80 ods.1 ) zákona o miestnych daniach. Zmeny skutočností 

rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho 

obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. 

Oznamovaciu povinnosť plní poplatník podaním oznámenia na tlačive. 

 

Sadzba poplatku 

§16 

(1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

obdobie jedného kalendárneho roka  (pri 365 dňoch): 

a) paušálne 0,054  € za osobu a kalendárny deň, t.j. na rok 19,71 € pre fyzickú osobu, ktorá má 

v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je v zastavanom 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 

b) paušálne 0,054  € za osobu a kalendárny deň, t.j. na rok 19,71 €  pre právnickú osobu, ktorá 

je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako 

na podnikanie, ktorá nevyužíva množstvový zber a 

c) 50,00 €  na rok  pre podnikateľa (fyzickú i právnickú osobu), ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ktorý nevyužíva 

množstvový zber. Ak má podnikateľ zamestnanca, tak za každého svojho zamestnanca zaplatí 

poplatok 19,71 €. 

 

 

 



(2) Správca dane určuje sadzbu pre: 

a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na iný účel ako na podnikanie, ktorá využíva množstvový zber a 

b) podnikateľa , ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania, ktorý  využíva množstvový zber vo výške 0,03 € za liter odpadov 

(3) Správca dane určuje sadzbu poplatku vo výške 0,06 € za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín 

(4 ) U právnických osôb  a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4 

zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1. 

 

Vyrubenie poplatku a splatnosť                                          
                                                                               § 16a 
(1) Poplatok správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak  

poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, správca dane poplatok nevyrubí rozhodnutím. 

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do 

konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(3) Pri množstvovom zbere ( s výnimkou zberu drobného stavebného odpadu ) podnikatelia 

a právnické osoby platia poplatok štvrťročne na základe faktúry podľa skutočných odvozov 

odpadu. 

(4) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu je splatný pri odovzdaní odpadu. 

 

Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku 

§ 16b 
(1) Poplatník môže pri množstvovom zbere ( s výnimkou zberu drobného stavebného odpadu) 

zaplatiť správcovi dane poplatok. 

 Spôsobom - v hotovosti priamo do pokladne správcu dane, 

                          - bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v OTP Banka 

Slovensko, a.,s., číslo účtu IBAN – SK 41 5200 0000 0000 0901 9445, 

 Formou -  príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane, 

 Na mieste - u správcu dane 

                                - v príslušnej banke 

                                - na pošte 

 V lehote stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví poplatníkovi za odvoz 

komunálneho  odpadu. 

(2) Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu poplatok platí poplatník v hotovosti 

na mieste zberu do pokladne správcu dane. 

(3) Ak poplatník uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane 

na základe písomnej žiadosti poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od  doručenia žiadosti 

o jeho vrátenie, ak správca dane nemôže poplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 

Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov: 

 Spôsobom – v hotovosti z pokladne správcu dane, 

                                 -  bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka, 

 Formou – výdavkového dokladu, 

- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka, 

 Do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie. 

 

 

 



Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

§ 17 
(1) Poplatok správca dane zníži o 50 % sadzby poplatníkovi, ktorý preukáže danú skutočnosť, 

že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce. 

(2) Poplatok správca dane odpustí poplatníkovi, ktorý preukáže danú skutočnosť, že počas 

celého zdaňovacieho obdobia sa na území obce nezdržiava. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť k ods. 1 a 2: 

- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí 

- kópia pracovnej zmluvy alebo pracovného povolenia 

- čestné vyhlásenie občana 

- potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení, 

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 

- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci 

- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci 

- zmluva o nájme bytu 

- povolenie na pobyt mimo územia SR 

Predložené doklady preukazujúce zníženie alebo odpustenie poplatku nemusia byť úradne 

overené. 

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia. 

(3) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti 

poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce, 

- kópia úmrtného listu 

 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Spoločné ustanovenia 

§18 

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva správca dane, t.j Obec Bátorová. 

 

Záverečné ustanovenia 

§19 

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Bátorová sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Bátorovej, dňa: .................  

(2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Bátorová č. 3/2019 zo dňa 12.12.2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(3) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo Obce Bátorová. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 

 

 

V Bátorovej, dňa: 27.11.2020 

 

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

                                                                  Ján Máth 

                                                                   starosta obce 


