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Obec Bacúrov  v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, §17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 

98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bacúrov č. 23/2018 o miestnych daniach  

a poplatku 

 

Obec Bacúrov  v súlade s ustanovením  § 11  ods. 4 písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na § 98  zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza  

s účinnosťou  od 1. januára 2018 miestne dane a miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

 
Ú v o d n é   u s t a n o v e n i e 

§ 1 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bacúrov v zdaňovacom  období 2019.  

 

2. Obec Bacúrov  zaviedla tieto  miestne dane: 

 

a) daň z nehnuteľností 

b) daň za psa 

c) daň za užívanie verejného priestranstva 

d) daň za ubytovanie 

e) daň za predajné automaty 

f) daň za nevýherné hracie prístroje 

g) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) 

 

3.  Obec  Bacúrov ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Článok I. 

Daň z nehnuteľností 

 

Daň z pozemkov 

 

§ 2 

Základ dane  

 

 

1. Správca dane ustanovuje na území obce Bacúrov  hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane 

z  pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za: 

 

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0, 2091 eura/m2 

b) trvalý trávny porast vo výške 0, 0398 eura/m2 

c) záhrady vo výške 1,32 eur/m2 

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 1,32 eur/m2 

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb vo výške 0,15 eura/m2 

f) stavebné pozemky vo výške 13,27 eur/m2 

 

§3  

Sadzba dane z pozemkov   

 

 1. Správca dane pre  všetky pozemky na území obce Bacúrov určuje  ročnú sadzbu dne z pozemkov vo výške  :                                             

a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty   0,48 %   



 b) záhrady        0,48 % 

 c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     0,48 %      

 d) lesné pozemky , na ktorých sú hospodárské lesy a rybníky s chovom rýb  0,48 %   

 e) stavebné pozemky       0,60 %   

   

§ 4 

Daň zo stavieb   

 

1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Bacúrov, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške: 

 

a) 0,0396 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

b) 0,0396 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

                                      stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

                                      administratívu 

c) 0,1188 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

d) 0,1584 eura za samostatne stojace garáže 

e) 0,1584 eura za stavby  hromadných garáží  

f) 0,1584 eura za stavby  hromadných garáží umiestnených pod zemou  

g) 0,3972 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

                                     stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

h) 0,3972 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

                                     súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

i) 0,0396 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/ 

 

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie pre všetky druhy stavieb 0,0288 eura za každé ďalšie 

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia ( týka sa to aj podzemného podlažia). 
 

§ 5 

Daň z bytov  

 

1.Ročná sadzba dane z bytov na území obce Bacúrov  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 

v bytovom dome: 

a) 0,0396 eura za byty 

b) 0,0396 eura za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 

c) 0,0396 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 

    

§ 6 

Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností 

 

1. Správca dane  ustanovuje , že od dane z pozemkov sú oslobodené : 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk  

c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených 

ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany 

2.Správca dane poskytuje zníženie dane  z pozemkov vo výške : 

- 50%  z daňovej povinnosti pozemku vo vlastníctve  fyzických  osob starších jako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej        

           osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným     

                  postihnutím so sprievodcom ,ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu (nesmie ísť o prodaj   

                  produktov a nájom pozemku). Oslobodenie sa nevzťahuje na stavebné pozemky. 

3. Správca dane  ustanovuje, že od dane zo stavieb a pozemkov sú oslobodené:  

         - stavby a pozemky  vo vlastníctve  cirkví a náboženských spoločností slúžiace na vykonávanie náboženských obradov vo  

           vlastníctve cirkví a náboženských společnosti registrovaných štátom . 

4. Správca dane poskytuje zníženie dane  zo  stavieb  vo výške : 

- 50%  z daňovej povinnosti  na  stavby a byty na bývanie vo vlastníctve  fyzických  osob starších jako 62 rokov, držiteľov  

            preukazu fyzickej  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým  

            zdravotným  postihnutím so sprievodcom , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie  

 

Článok  II.  

 

Daň za psa 

 

 § 7 

 



Predmet dane, daňovník a základ dane 

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce 

Bacúrov. 

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, vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným    postihnutím alebo 

držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 
 

§8 

Sadzba dane a platenie dane  

 

1. Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

a) pes umiestnený v rodinom dome, alebo v byte  5,- € 

 b)    pes umiestnený v rodinom dome, v byte, ktorý slúži ako bytový pes  a neslúži na stráženie alebo iné úžitkové účely je 6,- €  

2. Správca dane – obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu v Bacúrove j, alebo prevodom na účet obce IBAN: SK 70 

5600 0000 0097  1206 0002 v Prima banka  Slovensko, a.s.  variabilný symbol: číslo rozhodnutia.  

 

§ 9 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. 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.  

  

Článok III. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

§ 10 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným 

priestranstvom obce na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov.  

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:  

 a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov a 

     služieb, predajného zariadenia  

 b) umiestnenie cirkusu 

 c) umiestnenie technicko-zábavných atrakcií a iných atrakcií 

 d) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu, veľkokapacitných 

      kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov 

e) trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore – súvisle státie na tom istom mieste  

 

§ 11 

Daňovník  

 

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

 

§ 12 

Základ dane a sadzby  dane    

 

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

2. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v § 11  sú: 

 

  2.1. Plocha na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov a 

     služieb, predajného zariadenia  - 0,10  € / deň / 1m
2
 

 

  2.2. Plocha na umiestnenie 
  - cirkusov – 6,638  € / deň 

 
  2.3. Zariadenie staveniska, skládka a ostatné stavebné zariadenia: 
      a) Zariadenie staveniska - lešenie, oplotenie, UNIMO bunky a pod. – 0,016 €/m2/deň 

        



        b) Skládka s tuhým palivom : 

            - odpratanie do 2 dní bez poplatku  
             -  odpratanie do 3 dní a viac – 0,016 €/m2/deň        
         c) Skládka voľne zloženého stavebného materiálu (piesok, štrk a pod.) :  

          - odpratanie do 2 dní bez poplatku  
             -  odpratanie do 3 dní a viac – 0,016 €/m2/deň        
         d) Veľkokapacitný kontajner – 0,016 € / m2/deň 

        e) Montážna plošina - 0,016 € / m2/deň 

 

2. V ostatných prípadoch užívania verejného priestranstva je sadzba  0,10 € /m
2
/deň. 

 

§ 13 

Ohlasovacia povinnosť, platenie dane a oslobodenie 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 30 dní  pred vznikom   

   daňovej povinnosti.  Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva. 

2.Ak  daňová  povinnosť  zanikne  a  daňovník oznámi  túto  skutočnosť  správcovi dane do 30  dní  odo dňa zániku daňovej  

   povinnosti, správca dane 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. 

3. Miestnu daň správca dane vyrubí  rozhodnutím . Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

   Daňovník je povinný daň  uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodným príkazom na číslo účtu: IBAN:   

   SK 70 5600 0000 0097  1206 0002 v Prima banka  Slovensko, a.s., variabilný symbol: číslo rozhodnutia.   

 

 

  

Článok IV. 

 

Daň za ubytovanie 

 

§ 14 

Predmet dane a daňovník 

 

1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení
(2)

  

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

 

§ 15 

Základ dane a sadzba dane 

 

Základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane je 0,033 € na osobu a prenocovanie. 

 

§ 16 

Platiteľ dane, platenie dane 

 

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

2. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  

3. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v písomnej alebo elektronickej forme  (ďalej len „kniha“) pre potreby    

    kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí, vrátane detí  

4. Platiteľ dane je povinný do 10 dní po skončení každého štvrťroka : 

    - predložiť správcovi dane na kontrolu knihu ubytovaných a príjmové pokladničné doklady 

    - vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho štvrťroka 

    Výšku dane oznámi písomne.. 

5. Daň vyrubí správca dane rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

   Daňovník je povinný daň  uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodným príkazom na číslo účtu: IBAN:   

   SK 70 5600 0000 0097  1206 0002 v Prima banka  Slovensko, a.s., variabilný symbol: číslo rozhodnutia.   

 

 

Článok V. 

Daň za predajné automaty  

 

 § 17 

Predmet dane a daňovník 

 

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch   

     prístupných verejnosti. 



2. Daňovníkom je  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje. 

3. Základom dane je počet predajných automatov 

 

§ 18 

Sadzba dane a platenie  dane 

  

1. Sadzba dane je 33,193 €  za jeden predajný automat. 

2. Daň vyrubí správca dane rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

   Daňovník je povinný daň  uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodným príkazom na číslo účtu: IBAN:   

   SK 70 5600 0000 0097  1206 0002 v Prima banka  Slovensko, a.s., variabilný symbol: číslo rozhodnutia.   

 

 

§19 

Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane 

  

Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: 

 

 

1.Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: obchodné meno prevádzkovateľa,   

   sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu.  

2.Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania automatu v termíne do 30 dní odo dňa, keď    

   táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle zákona  

  

 

 
Článok VI. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

§ 20 

Predmet dane a daňovník 

 
1.Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom  

    tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 

2.Daňovníkom je  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje. 

3.Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

 

§ 21 

Sadzba dane a platenie dane  

 
1.Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je16,596   €/rok 

2. Daň vyrubí správca dane rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

   Daňovník je povinný daň  uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodným príkazom na číslo účtu: IBAN:   

   SK 70 5600 0000 0097  1206 0002 v Prima banka  Slovensko, a.s., variabilný symbol: číslo rozhodnutia.   

 

 

 

§ 22 

Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane 

  

1.Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: obchodné meno prevádzkovateľa,  

   sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu.  

2.Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania automatu v termíne do 30 dní odo dňa, keď  

   táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle zákona  

 

 

 

Článok VII. 

Poplatok 

 

§ 23 

Predmet poplatku  

 



 Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným 

komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

náklady spôsobené s nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov  a náklady presahujúce výšku obvyklých  nákladov podľa osobitného predpisu, drobné stavebné 

odpady, ktoré vznikajú na území obce  okrem elektro odpadov a použitých batérií.  

 

§ 24 

Poplatník 

1.Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako  

na podnikanie 

c) podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  

území obce na účel podnikania 

2.Ak má osoba podľa §24  ods.1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého  

   pobytu. Ak má osoba podľa §24 ods.1  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 pobytu alebo prechodného    

   pobytu. 

3.Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom  podľa   

    § 24  a v zmysle § 77 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

4.Obec stanovuje, že 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 “). 

5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí  

    platiteľ. 

6. Ak viacero poplatníkov podľa § 24 ods.1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za      

   ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v     

   plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného  

   prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto  

   skutočnosti, ako aj ich  zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná bezodkladne písomne oznámiť  

   obci. 

7.Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 232 a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť  

   zanikne.   

 

§ 25 

Sadzba poplatku  

 

Obec Bacúrov  ustanovuje paušálny poplatok pre : 

 

1. fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 0,06969  € / za osobu a kalendárny deň   

2. fyzickú osobu, ktorá je na území obce Bacúrov oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 0,06969  €/ za 

kalendárny deň a počtu osôb   

3. fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce Bacúrov na účel 

podnikania alebo na iný účel ako na podnikanie je súčin sadzby 0,06969    € / za osobu a kalendárny deň a priemerný 

počet zamestnancov za predchádzajúci rok vynásobený koeficientom 1   

4. fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

Bacúrov  na poskytovanie pohostinských služieb. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období 

je súčet priemerného počtu 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 a kaviarenské alebo iné pohostinské služby. Sadzba na kalendárny deň je 0,038863 €  na 1 miesto  

5. Pri množstvovom zbere zaplatí poplatník 0,0362 € za 1 kg odobratého odpadu. 

6. Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,070 €  

7. Poplatok je občan povinný uhradiť na základe potvrdenky od zbernej spoločnosti do 5 dní do pokladne Obecného 

úradu Bacúrov  alebo na účet Obec Bacúrov  – číslo účtu: IBAN  SK 70 5600 0000 0097  1206 0002 v Prima banka  

Slovensko, a.s.   
 

§ 26 

Oznamovacia a evidenčná povinnosť 

 



1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa 

vzniku poplatkovej povinnosti a  

 Uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej len identifikačné 

údaje), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov aj 

identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b/ alebo 

písm. c/ citovaného zákona -  názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto  

podnikania a identifikačné číslo  

 Uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku  

 Ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku – § 28 VZN  

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. 

 

§  27   

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok     

  sa zaokrúhľuje na tisíciny € smerom dole. 

2. Obec stanovuje, že miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný cez službu „SIPO“ –    

  Slovenská pošta a.s.  mesačne alebo u poplatníkov, ktorí nemajú  tieto služby zavedené v hotovosti do pokladne obecného  

  úradu alebo na účet obce, ktorý je číslo účtu: IBAN  SK 70 5600 0000 0097  1206 0002 v Prima banka  Slovensko, a.s.   
  do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.  

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím,  

   začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia 

  

§ 28    

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku  

 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo 

VZN. 

 

2. Akceptovateľné doklady k vráteniu poplatku:  

 Zmena trvalého pobytu, prechodného pobytu 

 Zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť 

 Zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia 

 Iné doklady preukazujúce skutočnosti na vrátenie poplatku 

 

3. Obec poplatok zníži na základe písomnej žiadosti daňovníka podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.  

 

3. Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok 

znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 

4. Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku  podľa  § 82 ods. 2 zákona o miestnych    daniach: 

 pracovné víza 

 potvrdenie o štúdiu v zahraničí 

 potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí 

 potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje odpustenie poplatku 

 potvrdenie o výkone trestu 

 dlhodobý pobyt mimo územia Slovenska 

 potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, meste 

 potvrdenie o umiestnení občana v ústave sociálnej starostlivosti alebo v domove dôchodcov mimo územia obce 

 

1. Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku:  

 Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a v SR a čestné prehlásenie občan, koľko dní do roka sa zdržiava na území 

obce Bacúrov  (úradne overené) 

 Potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí  

 Čestné prehlásenie občana, koľko dní do roka sa zdržiava na území obce (úradne overené) 

 

V prípade, že doklad podľa ods. 3 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj 

preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 



 

 
 

  

§ 29 

Záverečné ustanovenie 

 

. 

1.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné  nariadenie obce Bacúrov  č.20 o 

    miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady platné na rok 2018 zo dňa  13.12.2017. 

2.Obecné zastupiteľstvo obce Bacúrov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2019 

           uznieslo dňa 05.12.2018. 

3. Toto   nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2019. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Miroslav  Zvarík   
 
                                      poverený  zástupca  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


