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Obec Dohňany na základe §6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dohňany
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
(1)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
poplatok“) na území obce Dohňany.
(2)Obec Dohňany ukladá na svojom území 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.
(3)Obec Dohňany ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“).
(4)Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v čl.1, odst. 2, písm. a), b), e) a f) a poplatku
uvedeného v čl.1, odst. 3 je kalendárny rok.
ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Článok 2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
(1) daň z pozemkov,
(2) daň zo stavieb,
(3) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Článok 3
Daň z pozemkov
(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 nehnuteľností (ďalej len
„kataster").
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav,
b) nájomca, ak:
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v
katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3. 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.
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(4) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Dohňany v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané 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.
(5) Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo
dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných
účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10
ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych
daniach“).
(6) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku
podľa katastra, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie
lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.
(7) Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je
predmetom dane zo stavieb, alebo stavbu s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom
dane z bytov. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú
uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
(8) Stavebným pozemkom podľa odseku 7 nie je na účely tohto VZN pozemok uvedený
v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu
a stavebnú úpravu.
Článok 4
Výpočet dane z pozemkov
(1) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
(2) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.
(3) Hodnota pozemkov na území obce Dohňany: v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych
daniach je nasledovná:
Hodnota pozemkov za 1 m2
Záhrady,
Trvalé trávnaté zastavané plochy
porasty
a nádvoria,
ostatné plochy
0,0401 EUR
1,85 EUR

Dohňany

Orná pôda,
chmeľnice,
vinice, ovocné
sady
0,1294 EUR

Mostište

0,1178 EUR

0,0252 EUR

1,85 EUR

18,58 EUR

Zbora

0,2247 EUR

0,0395 EUR

1,85 EUR

18,58 EUR

Katastrálne
územie

Stavebné
pozemky
18,58 EUR

(4) Základom dane z pozemkov - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – je:
a) hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
zistenej za 1m2 podľa Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
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republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (ďalej len „znalecký
posudok“).
b) hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1m2,
ktorú správca dane stanovuje na 0,25 EUR za 1 m2. Takto určená hodnota pozemku sa použije
len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže platným znaleckým posudkom.
(5) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len "predajný stánok"), je hodnota
pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v
m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v odseku 3 pre stavebné pozemky.
(6) V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje
pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávnaté porasty:
b) záhrady
c) zastavané 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

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

ročnú sadzbu dane z
1,25 %,
1,00 %,
1,00 %,
1,00 %,
1,00 %.

Článok 5
Daň zo stavieb
Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce
alebo vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník stavby“).
Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
nájomca.
Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1) a 2), daňovníkom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Dohňany 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).
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej
energie.
Na zaradenie stavby podľa odseku 4 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
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Článok 6
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.
(2) 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. Základom dane pri stavbe
hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
(3) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane
zo stavieb v obci Dohňany nasledovne:
Druh stavby

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)

Sadzba za
stavby za 1 m2

0,17 EUR

0,17 EUR
0,80 EUR
0,50 EUR
0,50 EUR
0,50 EUR
1,80 EUR

1,80 EUR
0,80 EUR

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(5) Sadzba dane podľa odseku 3 sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,10 EUR za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 7
Daň z bytov
(1) 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").
(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Dohňany,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo
právnické osoby. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto VZN považuje za nebytový priestor.
Článok 8
Výpočet dane z bytov
(1) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.
(2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Všeobecne záväzné nariadenie č 5/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dohňany –
Strana 5 z 17

(3) V súlade s § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu dane z
bytov v obci Dohňany vo výške 0,17 EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.

(1)

(2)

(3)

(4)

Článok 9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Obec Dohňany ako správca dane v súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach
oslobodzuje od dane nasledovné nehnuteľnosti:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky v chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách,
národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných
pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím
a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu.
Obec Dohňany ako správca dane v súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach znižuje o
20 % dane z pozemkov:
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
b) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej
ťažby (prvej prebierky),
c) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným emisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s
výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké
medze s kroviskami alebo kamením, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo
krajinotvornou funkciou,
d) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako
70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu (záhrada, zast. plocha pri
dome, atď.),
Obec Dohňany ako správca dane v súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach znižuje o
20 % dane zo stavieb alebo dane z bytov:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb
starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických
osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z
nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na
zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa §99a ods.1 zákona o miestnych
daniach, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Článok 10
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(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
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daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník
stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. 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 alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť
zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
(3) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých
osôb, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci ručia do
výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň
spoločne a nerozdielne.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Článok 11
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes
umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane je počet psov.
V súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane vo výške 7,- EUR
za jedného psa na kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
Článok 12
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce ako napr. miestne komunikácie, chodník, priestranstvo medzi cestou a oplotením, cestou a
potokom, cestou a železnicou. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky,
ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
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
mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je
užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a
verejných sietí.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .

Všeobecne záväzné nariadenie č 5/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dohňany –
Strana 7 z 17

(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m 2 osobitne
užívaného verejného priestranstva nasledovne:
Druh užívania

Výmera v m2

Sadzba dane v EUR

Cirkusové a lunaparkové atrakcie

Do 20 m2

10,- EUR / deň/ atrakciu

Skládka materiálu

Do 10 m2

0,3 EUR / deň

Stavebné zariadenie

Do 10 m2

0,3 EUR / deň

Stavebné zariadenie

11 - 20 m2

0,55 EUR / deň

Stavebné zariadenie

nad 21 m2

0,8 EUR / deň

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(9) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(10) Od dane je oslobodená krátkodobá skládka materiálu, ak užívanie verejného priestranstva netrvá
dlhšie ako 3 dni za podmienky, že daňovník takéto užívanie verejného priestranstva vopred
oznámi Obecnému úradu v Dohňanoch.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Článok 13
Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel,
botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v
bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzba dane sa určuje vo výške 0,5 EUR na osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá
poskytla prechodné ubytovanie.
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje prechodné ubytovanie vo svojom alebo
prenajatom zariadení na území obce je povinná za každý kalendárny štvrťrok najneskôr do 10. dňa
po skončení kalendárneho štvrťroka predložiť obci ohlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb
za príslušný kalendárny štvrťrok a uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
bezhotovostným prevodom na účet obce vybrané poplatky za pobyt.
Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný ohlásiť do 30 dní správcovi dane.

Článok 14
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 za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
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(4) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
(5) Daňovník v oznámení o umiestnení predajného automatu na verejnom priestranstve, v/na
budovách a iných objektoch uvedie:
a) počet predajných automatov,
b) skladbu ponúkaného tovaru,
c) typ predajného automatu,
d) presný dátum umiestnenia predajného automatu.
(6) Daňovník k oznámeniu o umiestnení predajného automatu predloží:
a) Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba) alebo iné
oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) Platné osvedčenie o prevádzkyschopnosti predajného automatu,
c) Platnú nájomnú zmluvu o prenájme priestorov na umiestnenie predajného automatu.
(7) Správca dane určuje v súlade s § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach sadzbu dane vo výške
50,- EUR za jeden predajný automat na kalendárny rok.
(8) Obec Dohňany ako správca dane oslobodzuje od dane za predajné automaty:
a) Predajné automaty na sviečky, kahance umiestnené v areáli cintorínov;
b) Predajné automaty na mlieko a mliečne výrobky.
(9) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením nasledovných údajov:
a) označenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje
(meno a priezvisko/obchodný názov)
b) sídlo a názov prevádzkarne, kde sa predajný automat prevádzkuje
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku predajného automatu
d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.
Článok 15
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 peňažnú 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) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane vo
výške 50,- EUR za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
(7) Daňovník v oznámení o umiestnení nevýherného hracieho prístroja na verejnom priestranstve,
v/na budovách a iných objektoch uvedie:
e) počet nevýherných hracích prístrojov,
f) typ nevýherného hracieho prístroja,
g) presný dátum umiestnenia predajného automatu.
(8) Daňovník k oznámeniu o umiestnení nevýherného hracieho predloží:
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d) Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba) alebo iné
oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov
e) Platné osvedčenie o prevádzkyschopnosti nevýherného hracieho prístroja,
f) Platnú nájomnú zmluvu o prenájme priestorov na umiestnenie nevýherného hracieho prístroja.
(9) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením nasledovných
údajov:
a) označenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje (meno
a priezvisko/obchodný názov)
b) sídlo a názov prevádzkarne, kde sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku nevýherného hracieho prístroja
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
Článok 16
Splatnosť a platenie dane v splátkach
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak je vyrubená daň vyššia ako 300,- EUR môže daňovník zaplatiť daň z nehnuteľností v dvoch
splátkach:
a) prvú splátku vo výške 50 % v termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
vyrubení dane z nehnuteľností,
b) druhú splátku vo výške 50 % v termíne do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia.
Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(3) Dane sa nevyrubia, ak je súčet miestnych daní v rozhodnutí nižší ako 5 €.
(4) Ak daňová povinnosť (daň za psa, daň za užívanie ver. priestranstva, daň za ubytovanie, daň za
predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) 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.
ČASŤ TRETIA
MIESTNY POPLATOK
Článok 17
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „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 nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
- náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva 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,
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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) 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. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2
písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí
iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka
vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) 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,
e) 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
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Poplatok za odpad 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.
(6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 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 oznámiť obci.
Článok 18
Sadzba poplatku
Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane nasledovne:
1) Sadzba poplatku pre poplatníka ktorým je fyzická osoba (Čl. 17, ods. 2 písm. a) tohto VZN) je
0,0685 EUR za osobu na kalendárny deň, čo je 25,- EUR/osobu/rok.
Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom
období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
2) Výška poplatku pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“ a právnické
osoby (Čl. 17, ods. 2 písm. b) alebo c) tohto VZN) sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov
a koeficientu stanoveného správcom dane.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
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a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s
poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v
štátnozamestnaneckom pomere, 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; (ďalej len "priemerný počet zamestnancov"), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
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.
Hodnotu koeficientu pre výpočet poplatku za komunálny odpad určuje obec v súlade s ust. § 79,
ods. 4 zákona o miestnych daniach nasledovne:
a) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie:
koeficient – 1
b) Podnikateľ/právnická osoba, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania v oblasti poskytovania služieb, predaja potravín a
spotrebného tovaru, výroby čiastkových alebo hotových výrobkov:
koeficient – 1
c) Podnikateľ/právnická osoba, ktorý prevádzkuje reštauračné a kaviarenské zariadenie:
koeficient – 0,06
(Výpočet poplatku: napr. Sadzba 0,0605 x 365 dní x (počet zamestnancov + miest na sedenie) x
hodnota koeficientu 0,06).
3) Poplatok pre poplatníkov podľa Čl. 17, ods. 2 písm. b) alebo c) tohto VZN – t. j. fyzické osoby
oprávnené na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“) a právnické osoby, ktorí požiadali o
množstvový zber sa platí podľa frekvencie odvozov, sadzby, objemu zbernej nádoby v litroch a
počtu zberných nádob, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu KO a DSO.
4) Sadzba poplatku sa stanovuje na 0,0531 EUR za 1 liter komunálnych odpadov.
5) Žiadosť o množstvový zber je potrebné podať každý rok v termíne do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia spolu s vypísaným tlačivom, ktoré je prílohou č. 3 tohto VZN.
6) Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje tri veľkosti zberných nádob,
z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:
a) smetná nádoba KUKA 110 l,
b) plastový kontajner na kolieskach – 120 l,
c) veľkoobjemový kontajner 1100 l.
Článok 19
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec Dohňany zníži výšku poplatku nasledovne:
a) Fyzická osoba v hmotnej núdzi:
15,- EUR/osobu/rok = 0,6 poplatku.
(Podmienkou je predloženie potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi.)
b) Fyzická osoba staršia ako 62 rokov:
15,- EUR/osobu/rok = 0,6 poplatku
(správca poplatku zníži poplatok na základe údajov z evidencie obyvateľstva)
c) Držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna
fyzická osoba:
15,- EUR/osobu/rok = 0,6 poplatku
(Podkladom na zníženie poplatku je predloženie fotokópie preukazu fyzickej osoby s ZŤP alebo
ZŤP/S. Ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného dôvodu z
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predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene, opätovne o jeho
zníženie žiadať nemusí).
d) Študent bývajúci na internáte:
15,- EUR/osobu/rok = 0,6 poplatku
(Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti potvrdením o návšteve školy. Ak študent, ktorý
študuje na dennom štúdiu vo vzdialenosti menej ako 50 km od obce Dohňany, je povinný
predložiť spolu s potvrdením o návšteve školy aj doklad o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu).
e) Osoba dlhodobo pracujúca mimo obce Dohňany (na týždňovky a pod.) ak je zamestnanie
spojené s ubytovaním v inom meste:
15,- EUR/osobu/rok = 0,6 poplatku
(Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou spolu s dokladom o ubytovaní,
alebo potvrdením od zamestnávateľa.)
f) Osoby s trvalým pobytom v obci Dohňany, kde sa pravidelne nedostane smetiarske vozidlo:
15,- EUR/osobu/rok = 0,6 poplatku
g) Fyzická osoba, ktorá v obci nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ale 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"),
11,- EUR/osobu/rok = 0,45 poplatku
2) Obec Dohňany odpustí poplatok nasledovným daňovníkom - osobám:
a) osobe vo výkone trestu, (je potrebné predložiť doklad o výkone trestu),
b) osobe, ktorej pobyt nie je známy,
c) osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Dohňany, ktorá sa celoročne zdržuje na inom
mieste a preukáže sa potvrdením o zaplatení poplatku v mieste pobytu za celé zdaňovacie
obdobie, alebo predloží doklad o pobyte v zdravotníckom zariadení, reedukačnom zariadení
alebo detskom domove a pod.
3) Odpustenie poplatku v zmysle ods. 23, písm. c) sa nevzťahuje na občasné pobyty v chatách
a v neobývaných rodinných domoch, kde poplatník platí obci poplatok z titulu vlastníctva
nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého pobytu na základe trvalého alebo prechodného pobytu v
obci.
4) Poplatník je povinný v prípade uplatnenia si nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku
predložiť požadované doklady správcovi dane v lehote do 31. januára príslušného kalendárneho
roku. V prípade, že tak neučiní v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok v
príslušnom kalendárnom roku nezníži, resp. neodpustí.
Článok 20
Spoločné ustanovenia pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia v lehote do 30 dní kedy tieto skutočnosti nastali na
predpísanom tlačive - príloha č. 1, príloha č. 2 a príloha č. 3 tohto VZN.
2) 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. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
3) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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4) Ak je vyrubený poplatok vyšší ako 300,- EUR môže poplatník zaplatiť poplatok v dvoch
splátkach:
c) prvú splátku vo výške 50 % v termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
vyrubení poplatku,
d) druhú splátku vo výške 50 % v termíne do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
5) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (ak ods. 6 neustanovuje
inak), obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej
povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej
domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto
zástupcovi.
6) Ak nastane počas roka u poplatníka zmena, ktorá má vplyv na výšku poplatku narodením dieťaťa,
obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po narodení dieťaťa až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
7) Poplatníkovi poskytne obec jednu zbernú nádobu bezodplatne len v prípade ak ide o novostavbu
rodinného domu – nárok na zbernú nádobu vzniká po udelení právoplatného stavebného povolenia
na stavbu rodinného domu. V ostatných prípadoch má daňovník možnosť zakúpiť si novú zbernú
nádobu od obce za sumu 20,- Eur/nádoba. Odvoz novej zbernej nádoby si zabezpečí poplatník.
ČASŤ ŠTVRTÁ
Článok 21
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní, poplatkov a
konania, platia 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Dohňanoch dňa 14.12.2018 uznesením č. 2018/02/12 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dohňany č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v obci Dohňany.

V Dohňanoch, dňa 16.12.2018

............................................
Ing. Milan Panáček
starosta obce
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Príloha č.1 k VZN č. 5/2018

OHLÁSENIE
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník: (meno, priezvisko,
titul)
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Rodné číslo:

podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady o h l a s u j e m obci Dohňany, že dňom .............................. mi
*vznikla/*zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla / *zanikla z dôvodu :
- *vzniku/*zániku trvalého pobytu v obci,
- *vzniku/*zániku prechodného pobytu v obci,
- *vzniku/*zániku práva užívať / spoluužívať byt, rodinný dom,
- *vzniku/*zániku práva užívať nebytový priestor za účelom podnikania,
- *vzniku/*zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
- *vzniku/*zániku práva užívať záhradu, ovocný sad,
- *vzniku/*zániku práva užívať nehnuteľnosť za účelom rekreácie.
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ..................................... dňa ...........................

..................................................................
podpis poplatníka
Prílohy :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
* Čo sa hodí, podčiarknite

Všeobecne záväzné nariadenie č 5/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dohňany –
Strana 15 z 17

Príloha č. 2 k VZN č. 5/2018
OZNÁMENIE
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Poplatník:
(meno, priezvisko, titul):
Dátum nar.:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady o z n a m u j e m obci Dohňany, že dňom ..........................
preberám plnenie povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za nasledovných členov spoločnej domácnosti:
P
.č
.

Priezvisko a meno:

Dátum
narodenia

Rodné číslo:

Vzťah k
poplatníkovi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ..................................... dňa ..........................

..................................................................
podpis poplatníka
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Príloha č.3 k VZN č. 5/2018

OHLÁSENIE
údajov k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na rok 2019
pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Názov/Obch. meno*1:
Adresa sídla/miesta
podnikania*:
IČO*:
Meno a adresa
štatutárneho zástupcu*:
Dátum vzniku/zániku*1 poplatkovej povinnosti:
Telefón*:
E-mail:
Druh podnikateľskej
činnosti*:
Vzťah k nehnuteľnosti*:
vlastník

nájomca2

Údaje o podnikateľskej činnosti
Počet kalendárnych dní v roku, počas ktorých je podnikateľ oprávnený
nehnuteľnosť užívať* :
Počet zamestnancov vrátane zamestnávateľa*:
z toho: s trvalým/prech. pobytom v obci (platia poplatok z dôvodu TP/PP):
s trvalým/prech. pobytom mimo obce (neplatia poplatok z dôvodu
TP/PP):
Počet miest na poskytovanie služieb *3
Terajší počet zberných nádob / objem*4
Poučenie:

Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku a doručiť ho správcovi poplatku – obci najneskôr do 28.
februára toho istého roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje.

_________________________________
odtlačok pečiatky
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby

Výpočet poplatku (vyplní obec):

Povinný údaj
Nehodiace sa škrtnite.
3
Vyplní len podnikateľ, ktorý poskytuje reštauračné, kaviarenské, pohostinské a stravovacie služby.
4
Bežná plechová KUKA nádoba má obsah 110 litrov, plastová nádoba na kolieskach 120 litrov.
*
1
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