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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania a
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“) na území obce Dolná Streda (ďalej len „obec“ alebo „správca dane“).
(2)

Správca dane 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 Dolná Streda ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie prístroje a pre poplatok je kalendárny rok.

II. ČASŤ
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
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§3
Daň z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady je hodnota
pozemku bez porastov (1,1073 €/m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2.
(2) Základom dane z pozemkov pre trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov
(0,0972 €/m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2.
(3) Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
nasledovnej hodnoty:
a) záhrady,
1,85 €/m2
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
1,85 €/m2
c) stavebné pozemky
18,58 €/m2
(4) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku, určenej správcom dane vo výške 0,10 €/m2.
Hodnota pozemku 0,10 €/m2 sa použije len v prípade, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
(5)
a)
b)
c)
d)
e)

Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje správca dane nasledovne:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty,
záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) stavebné pozemky.

(6)

0,40 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %
2,00 %

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

§4
Daň zo stavieb
(1) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona nasledovne:
0,18 €/m2
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
0,17 €/m2
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
0,40 €/m2
0,60 €/m2
d) samostatne stojace garáže,
0,60 €/m2
e) stavby hromadných garáží,
0,60 €/m2
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
2,00 €/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
2,00 €/m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
1,00 €/m2
i) ostatné stavby
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(2) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia nasledovne:
a) 0,10 € pre stavby podľa ods. 1 písm. a),
b) 0,27 € pre stavby podľa ods. 1 písm. g) až i).
(3) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.

§5
Daň z bytov
(1) Správca dane určuje v súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu v bytovom dome vo výške 0,18 €.
(2)
Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území celej obce Dolná Streda je za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome nasledovná:

a) nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b) nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) nebytové priestory slúžiace ako garáž

0,18 €/m 2
1,80 €/m 2
0,60 €/m 2

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje stavby slúžiace školám, školským zariadeniam,
stavby užívané na účely sociálnej pomoci, osvetové zariadenia, knižnice, amfiteátre a výstavné siene.
(3) Správca dane znižuje daň z pozemkov uvedených v § 3 ods. (3) písm. a) a b) tohto nariadenia o
50 % zo sadzby dane za tie stavby, ktoré sú 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. Zníženie dane sa vzťahuje len na vlastnícky podiel
daňovníka podľa prvej vety s trvalým pobytom v obci.
(4) Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 4 ods. (1) písm. a) tohto nariadenia
o 50 % zo sadzby dane za tie stavby, ktoré sú 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. Zníženie dane sa vzťahuje len na vlastnícky
podiel daňovníka podľa prvej vety s trvalým pobytom v obci.
(5) Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 4 ods. (1) písm. d) tohto nariadenia
o 50 % zo sadzby dane za tie stavby, ktoré sú 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. Zníženie dane sa vzťahuje len na vlastnícky
podiel daňovníka podľa prvej vety s trvalým pobytom v obci.
(6)
Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa ods. 3 až 5 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
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dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 zákona, inak nárok na
príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Pri znížení dane podľa odseku 4 alebo 5 pre daňovníka, ktorý
presiahol vekovú hranicu 70 rokov, sa nárok daňovníka na zníženie dane považuje za uplatnený
dosiahnutím tejto vekovej hranice.
(7) 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 nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.
(8) Správca dane nevyrubí daň z nehnuteľností nižšiu ako 5,00 €.
(9) Správca dane určuje platenie dane z nehnuteľností nasledovne:
a) jednorazová úhrada do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak
i. je výška vyrubenej dane v prípade fyzických osôb do 100 € (vrátane)
ii. je výška vyrubenej dane v prípade právnických osôb do 1000 € (vrátane)
b) úhrada v 2 splátkach (prvá splátka vo výške 50 % vyrubenej dane do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra bežného roka,
na ktorý sa daň vyrubuje), ak je výška vyrubenej dane vyššia ako v písm. a).
(10) Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v
splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(11) Vyrubenú daň z nehnuteľností je možné uhradiť
a) v hotovosti do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou na účet obce IBAN: SK23 0200 0000 0009 1852 8132, alebo
c) bezhotovostným prevodom na účet obce IBAN: SK23 0200 0000 0009 1852 8132.
(12) Pri platbe poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom je daňovník povinný označiť
platbu variabilným symbolom, ktorým je číslo rozhodnutia.

§7
Daň za psa
(1)

Sadzba dane je 6,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

(2)

Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. 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.
(3)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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(4)

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

(5) Obec Dolná Streda určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý
m2 a každý aj začatý deň nasledovne:
a) za umiestnenie prenosnej garáže
0,01 €,
b) za umiestnenie predajného zariadenia
2,00 €,
c) za umiestnenie skládky
2,00 €.

§9
Daň za ubytovanie
(1) 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.
(2)

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

(3)

Základom dane je počet prenocovaní.

(4)

Sadzba dane je 0,50 € na osobu a jedno prenocovanie.

(5)

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

(6) Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu ubytovaných osôb (kniha ubytovaných).
Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť evidenciu ubytovaných hostí.
(7) Platiteľ dane je povinný daň zaplatenú daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to vždy do 20.
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

§ 10
Daň za predajné automaty
(1)

Sadzba dane je 20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(2) Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť umiestnenie predajného automatu na verejnom
priestranstve, v/na budovách a iných verejne prístupných objektoch správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.
(3) Daňovník (prevádzkovateľ) pri vzniku daňovej povinnosti uvedie v oznámení o umiestnení
predajného automatu na verejnom priestranstve, v/na budovách a iných verejne prístupných
objektoch nasledovné skutočnosti:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) miesto prevádzkovania,
c) počet predajných automatov,
d) presný dátum umiestnenia predajného automatu,
e) platnú nájomnú zmluvu o prenájme pozemku alebo nebytových priestorov na umiestnenie
predajného automatu (v prípade, ak prevádzkovateľ nie je zároveň majiteľom
pozemku/nebytových priestorov).
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(4) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane osobitne za každý predajný
automat. Preukazná evidencia obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu (stručný popis tovaru, ktorý sa v danom automate predáva), miesto prevádzkovania a dátum
vzniku daňovej povinnosti.
(5) Daňovník (prevádzkovateľ) je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) názov prevádzkovateľa,
b) sídlo (adresa),
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§ 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1)

Sadzba dane je 100 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(2) Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť umiestnenie nevýherného hracieho prístroja na
verejnom priestranstve, v/na budovách a iných verejne prístupných objektoch správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
(3) Daňovník (prevádzkovateľ) pri vzniku daňovej povinnosti uvedie v oznámení o umiestnení
nevýherného hracieho prístroja na verejnom priestranstve, v/na budovách a iných verejne prístupných
objektoch nasledovné skutočnosti:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) miesto prevádzkovania,
c) počet nevýherných hracích prístrojov,
d) presný dátum umiestnenia nevýherných hracích prístrojov,
e) platnú nájomnú zmluvu o prenájme pozemku alebo nebytových priestorov na umiestnenie
nevýherných hracích prístrojov (v prípade, ak prevádzkovateľ nie je zároveň majiteľom
pozemku/nebytových priestorov).
(4) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane osobitne za každý nevýherný hrací
prístroj. Preukazná evidencia obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto prevádzkovania a dátum vzniku daňovej povinnosti.
(5) Daňovník (prevádzkovateľ) je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s
uvedením týchto údajov:
a) názov prevádzkovateľa,
b) sídlo (adresa),
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
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III. ČASŤ
POPLATOK
§ 12
Poplatok
Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 odseku
2 písm. b) a c) zákona,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, od poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu.

§ 13
Poplatník
(1)

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,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.

(2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 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. Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na
území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí,
ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(3) Poplatníkom 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) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
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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, alebo
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.

§ 14
Platiteľ
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
platiteľ, ktorým je
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.
(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(3) Ak viacero poplatníkov podľa § 13 ods. (1) písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, preberá 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 preberá povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť obci.

§ 15
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 13 ods. 1 tohto
nariadenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§ 16
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku a
a) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
b) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, 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. Za zmenu
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a
odpustenie poplatku.
(3) Poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, vyzve obec na jej splnenie v primeranej
lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na
základe výzvy, obec určí poplatok podľa pomôcok. Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa
pomôcok, pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. Na
postup obce pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje daňový poriadok.
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§ 17
Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je
a) 0,0411 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt,
používajú nádobu na zmesový odpad o objeme 60 l a zároveň kompostujú vlastný biologicky
rozložiteľný odpad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka,
b) 0,0685 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt,
používajú nádobu na zmesový odpad o objeme 120 l a zároveň kompostujú vlastný biologicky
rozložiteľný odpad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka,
c) 0,1095 € za osobu a kalendárny deň pre ostatné fyzické osoby, neuvedené v písm. a) alebo
b),
d) 0,04 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

(2) Pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov je v obci zavedený množstvový zber
zmesového komunálneho odpadu. Sadzba poplatku za tento odpad je 0,034 € za 1 liter.

§ 18
Určenie poplatku
(1)

Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník podľa § 13 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ak ide o poplatníka
podľa § 13 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) tohto nariadenia.

(2)

Obec určuje pre účely výpočtu poplatku podľa § 79 ods. 4 zákona hodnotu koeficientu 1.

(3) V prípade jednorazovej nadprodukcie zmesového odpadu, ktorá sa nezmestí do nádoby užívanej
pôvodcom odpadu, je pôvodca povinný dokúpiť si na Obecnom úrade v Dolnej Strede príslušné
množstvo špeciálnych plastových vriec. Cena za 1 špeciálne plastové vrece o objeme 120 l je 5 €. V tejto
cene sú zahrnuté všetky náklady obce na nakladanie s odpadom v plastovom vreci (manipulácia, odvoz
na skládku, poplatok za uloženie na skládku a pod.).

§ 19
Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatníkom, ktorí
majú zavedený množstvový zber, sa poplatok rozhodnutím nevyrubuje.
(2) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
(3)

Poplatok je možné uhradiť
a) v hotovosti do pokladne obce,
b) poštovou poukážkou na účet obce IBAN: SK23 0200 0000 0009 1852 8132, alebo
c) bezhotovostným prevodom na účet obce IBAN: SK23 0200 0000 0009 1852 8132.

(4) Pri platbe poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom je poplatník povinný označiť
platbu variabilným symbolom, ktorým je číslo Rozhodnutia (v prípade fyzických osôb) alebo číslo
Dohody o množstvovom zbere odpadu (v prípade právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov).
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§ 20
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť len poplatníkovi, ktorý už zaplatil celý poplatok a
počas zdaňovacieho obdobia sa odhlási z trvalého alebo prechodného pobytu v obci Dolná Streda. O
vrátenie poplatku musí poplatník podať písomnú žiadosť, a to do 30 dní od zrušenia trvalého alebo
prechodného pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvotnú časť poplatku podľa počtu dní zostávajúcich do
konca zdaňovacieho obdobia.
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby (0,0066 € za osobu a deň) alebo odpustí za obdobie,
za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce, a to na základe podkladov:
a) pracovná zmluva preukazujúca skutočnosť, že miesto výkonu práce poplatníka je v zahraničí,
b) nájomná zmluva (ohľadom ubytovania) preukazujúca skutočnosť, že sa poplatník viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
(3) Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky,
na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje
v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú
potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku
ktorému má obec zriadený prístup1.
(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
(5) Obec Dolná Streda vráti, zníži alebo odpustí poplatok len tomu poplatníkovi, ktorý splní
podmienky podľa tohto nariadenia a voči ktorému obec neeviduje žiadne pohľadávky.

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné
meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo
miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k
dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa
tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dolná Streda dňa
16.12.2020 uznesením č. 242/2020/15.
(3) Toto nariadenie ruší „Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda č. 2/2017 o dani z
nehnuteľností, o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2018“, schválené dňa 13.12.2017 uznesením č. 322/2017/19.

1

§ 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
221/2019 Z. z.; § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
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(4)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

............................................
PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry v. r.
starosta obce Dolná Streda
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky za služby poskytované obcou Dolná Streda

1.

2.

3.

občan s trvalým
pobytom
EUR
Nová smetná nádoba občania
100% ceny nádoby
Nová smetná nádoba podnikatelia
100%ceny nádoby
Potvrdenie o umiestnení odpadu/kolaudačné rozhodnutie
10
Kopírovacie práce
papier 1 ks
0,05
/oslobodené doklady pre soc. poisť. a zdravot.,ZŤP/
Prenájom nebytových priestorov
pre občanov:
zasadačka: letné obdobie – akcia
15
zimné obdobie
20
+ spotrebovaná el. energia a voda-paušál
10
požičanie riadu – sada
0,5
požičanie obrusov
1,0
kar - paušálny poplatok leto
10
kar - paušálny poplatok zima
17
ŠKC: šport pre jednotlivca/1 hodina
5
ŠKC: šport pre kolektív – futbal a iné športy/1 hodina
10
ŠKC: šport pre kolektív-ost. športy/1 hodina
7
ŠKC- prenájom na kultúrno spoločenské akcie
(o prenájme rozhoduje starosta)
- poplatok leto
- poplatok zima
prenájom zasadačky pre firmy pri prezentácii tovarov

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Požičanie riadu právnickej osobe
Tanier hlboký
Tanier plytký
Tanier dezertný
Lyžica
Vidlička
Nôž
Dezertná vidlička
Pohár na stopke na šampanské
Pohár na stopke na víno
Obrusy teflónové
Obrusy obyčajné
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
miestny občan/miestny podnikateľ
cudzí občan samostatne
vyhlásenie po pracovnej dobe
Verejné priestranstvo
Pridelenie súpisného čísla
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a nehnuteľností
občanov - potvrdenie
Potvrdenie o hospodárskych prebytkoch
Potvrdenie o pobyte osoby, správny poplatok
Potvrdenie o neexistencii stavby

cudzí občan
EUR
100% ceny nádoby
100% ceny nádoby
10
0,10

50
50
20
0,7
1,0
20
35
5
20
7

300
500
20

300
500
20

Požičovné
0,10 / ks
0,10 / ks
0,10 / ks
0,10 / ks
0,10 / ks
0,10 / ks
0,10 / ks
0,10 / ks
0,10 / ks
1,5 / ks
1 / ks

Pri strate / rozbití
1,15
1,15
1,05
0,7
0,7
1,2
0,2
0,5
0,9
15
10

0,5/3

3
3
5
2
5

5
2
5
10
2
5
10

10
5
10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Potvrdenie pre potreby stavby/vek domu
Územnoplánovacia informácia
Záväzné stanovisko k investičnej činnosti
Údaje z pro. KATASTER, tlač mapy a LV/1tlačivo
Kosenie /1 hodina/verejné priestranstvo/
súkromný pozemok
Zapožičanie miešačky/deň
Zapožičanie prívesný vozík/deň
Zapožičanie lavičiek+stôl /jedna sada/
Zapožičanie altánku
Zapožičanie čapovacieho zariadenia
Vyhradené parkovacie miesto pre 1 osobné motorové
vozidlo
Každé nové parkovacie miesto pre tú istú domácnosť
Odvoz materiálu technikou obce (multicara)

10
10
10
1

10
10
10

5/10
5
5
5
10
10

10
10
--

200/rok
500/rok
10
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Dôvodová správa k návrhu VZN č. 3/2020
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je nahradiť predchádzajúce všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Obec z dôvodu plnenia úloh, ktoré zákonom boli prenesené na samosprávy a nie sú kryté
finančnými prostriedkami zo strany štátu, z dôvodu nižšieho nárastu podielových daní,
pristupuje k zmenám sadzieb výpočtu daní a poplatkov. Naviac sa zmenila aj príslušná
daňová legislatíva, ktorú bolo potrebné zapracovať do VZN.
Na potrebu zvyšovania miestnych daní opakovane upozorňuje samosprávy miest
a obcí Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR a finančný inštitút INEKO – ako
aj samotné OECD, nielenže tieto dane sú nízke, ale je nevyhnutné zvýšiť výnosy z nich kvôli
rýchlejšie narastajúcim výdavkom ako príjmom v rozpočtoch obcí a miest.
Podľa dostupných a medializovaných informácií k úprave miestnych daní a poplatku
za komunálny odpad pristupuje väčšina miest a obcí na Slovensku. Dôvody, pre ktoré obec
Dolná Streda pripravila návrh nového VZN, ktoré obsahuje aj návrh na zvýšenie miestnych
daní a poplatku za komunálny odpad, uvádzame v nasledovnom texte.
Oblasť daní
Dôvodom zvýšenia daní je:
1. Nárast nových výdavkov miest a obcí v dôsledku zmeny legislatívy a uloženia nových úloh
samosprávam, napríklad tzv. chodníková novela, „obedy zadarmo“, rekreačné poukazy-ktoré
zatiaľ nemajú dopad z dôvodu počtu zamestnancov, zvýšenie platov pedagogických aj
nepedagogických pracovníkov, dvojnásobné o 10 %-né (v r. 2019 a v r. 2020 – ktoré neboli
kryté štátom), zvýšenie platov všetkých zamestnancov vo verejnej službe, zvýšenie
minimálnej mzdy zo 420.- € v r. 2019 na budúcoročných 623.- €, novela zákona o sociálnych
službách (zvýšené platby neverejným poskytovateľom – zatiaľ nerealizujeme), ako aj
zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od tohto roka 2020 (predpokladaný dopad za r.
2020 na našu obec cca -70.000.- €) a mnohé ďalšie nové úlohy (zavedené zmenou legislatívy
prijatou v Národnej rady SR).
2. Nárast doterajších výdavkov každoročne o infláciu – okrem nových vyššie uvedených
výdavkov každoročne narastajú bežné výdavky o nárast cien za vstupné tovary a služby,
každoročnú infláciu je potrebné zohľadniť v rozpočte obce.
3. Pokles nárastu tzv. podielových daní – čiže výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020. Tento výnos je kľúčovým príjmom rozpočtu obcí a miest. Aktuálna prognóza vývoja
výnosu z tejto dane pre rok 2021 predpokladá, že oproti plánovanému výnosu v roku 2020 sa
nezvýši, ale je predikovaná NBS na úrovni poklesu za rok 2020, nakoľko došlo k viacerým
korekciám predpokladaného výnosu tejto dane v roku 2020 s poukazom na Koronakrízu
a problémy s ňou spojené. Výdavky na skládkovné obcí majú narásť v budúcom roku 2021
o cca 9-10 %, ako aj nakladanie s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom (BRKO)
z domácností, takže je zjavné, že mestám a obciam budú chýbať potrebné zdroje. Ak obec
nechce znižovať doterajší rozsah svojich služieb a neznižovať ich štandard, resp. nechce
škrtnúť niektoré už štandardné aktivity obce, a zabezpečiť kontinuálny rozvoj obce je
nevyhnutné zvýšiť aj miestne dane.
Či navýšenie miestnych daní bude postačovať na vykrytie rozdielu medzi
chýbajúcimi príjmami a novými výdavkami, ukáže až čas, nakoľko ani výška nových
výdavkov sa nedá presne odhadnúť a zároveň ani plánovaný príjem zo zvýšených miestnych
daní nebude 100 % .

Podkladový materiál k navrhnutému VZN hovorí o nezvyšovaní miestnych daní od r.
2017, kedy došlo k navýšeniu daní z bytov a domov z. 0,10.- €/m2 na 0,15.- €/m2, čo činilo
cca 3.500.- € v príjmovej oblasti za rok 2018 a nemalo to žiadne devastačné následky na
daňových poplatníkov ako bolo prezentované pri jeho prijímaní. Porovnaním s okolitými
samosprávami (Váhovce, Šintava ) sú v súčasnosti navrhované sadzby nižšie. o -0,13.- € vo
Váhovciach po -0,05.- v Šintave, avšak v porovnaní s mestom Sereď, ktorého sme predtým
boli súčasťou sú navrhované sadzby dane za bývanie nižšie o 0,06.- €. V predloženou návrhu
je 20 %-né navýšenie sadzieb daní zo stavieb a bytov (z 0,15.-€ na 0,18.- €). Pri daniach zo
stavieb na účely podnikania sa navyšujú sadzby o 11,5 % (z 1,8.- € na 2.- €). Postupné
zbližovania sadzieb medzi podnikateľmi/právnickými osobami a na druhej strane fyzickými
osobami (rozdiel medzi sadzbami pre fyzické osoby nesmie byť väčší po roku 2023 ako 10násobok sadzby pre podnikateľov, resp. právnické osoby) dosiahne hodnotu 11,11. Okrem
toho sa upravujú sadzby dane za psov zo 4.- € na 6.- € (vyškolenie dvoch pracovníčok,
zadováženie 2 kotercov pre 3 odchytených jedincov a zdravotné potreby – kastrácia,
odčervenie, strava, lekárska starostlivosť o odchytené zviera a pod.), za užívanie verejného
priestranstva a sadzby dane za ubytovanie zostávajú v pôvodnej výške 0,50.- € za osobu
a prenocovanie, daň za nevýherné hracie prístroje taktiež zostáva v nezmenenej výške 100.- €
za 1 prístroj a rok a sadzba za jeden predajný automat taktiež zostáva nezmenená na úrovni
20.- € za prístroj.
Oblasť poplatkov
Dôvodom zvýšenia poplatkov je:
1. Stály a nezmenený poplatok za nakladanie s odpadmi od r. 2011 na úrovni 15.33.- € za
osobu a rok.
2. Zvýšenie úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov – prevádzkovateľ
skládky zvyšoval výšku úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke o mieru inflácie od
r. 2011 až dodnes, kedy platíme za 1 tonu uloženého odpadu 33,24 € dovezeného odpadu na
skládku (táto suma má do budúcna ešte narastať).
3. Medziročné zvýšenie nákladov na zber a odvoz komunálneho odpadu na skládku (nárast
nákladov v dôsledku zmeny legislatívy – najmä nárast mzdových nákladov – zvýšenie min.
mzdy, zavedenie príplatkov, a pod.)
4. Od roku 2019 – štát zaviedol nový poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke
(poplatok sa platí do štátneho rozpočtu – Environmentálny fond za každú tonu uloženého
dopadu) – výška tohto poplatku za 1 tonu odpadu závisí od kvality triedenia komunálneho
odpadu – teda od množstva vytriedeného odpadu – čím lepšie triedime odpad a viac
vyseparujeme, tým je tento poplatok nižší (stále sa držíme v najnižšej triede, kde z pôvodných
7.- €/t v roku 2019 na 11.- €/t v roku 2021, hoci sme stále v separácii nad 60% z čoho je
zrejmé, že každoročne sa sadzba tohto poplatku zvyšuje. Vzhľadom na mieru triedenia
odpadu (našich 82,30 % v roku 2019) obec od januára 2020 platí poplatok vo výške 8 Eur za
každú tonu odpadu. Od roku 2021 sa tento poplatok automaticky zvýši na sumu 11 Eur (môže
však dosiahnuť max. 33 Eur, ak bude separácia pod 10 %) za každú tonu odpadu, ak sa v obci
nezhorší miera triedenia odpadu a obec neklesne pod 60% vyseparovania odpadu zostaneme
teda na úrovni 11.- € za tonu.
5. Podľa zákona poplatníci majú znášať – uhradiť všetky zákonom určené náklady na
nakladanie s komunálnym odpadom na území obce. Obec nesmie doplácať na nakladanie
s týmto odpadom z iných príjmov obce ako z vybraného poplatku za komunálny odpad.
V opačnom prípade sa porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, nakoľko obec nesmie
uhrádzať za občana náklady na nakladanie s komunálnym odpadom z iných príjmov ako
z vybraného poplatku. Takéto konanie obce je označované ako nehospodárene nakladanie
s verejnými financiami (v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z.) – takýto záver je
konštatovaný aj v kontrolných zisteniach a súhrnných správach Najvyššieho kontrolného
úradu SR – ten upozorňuje obce a mestá na porušovanie tohto zákona, nakoľko výška tohto
poplatku nepostačuje na úhradu výdavkov na nakladanie s komunálnym odpadom.

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad neboli v obci Dolná Streda
zvyšované od r. 2011 ako bolo už vyššie uvedené. Výdavky za zvoz a uloženie komunálneho
odpadu na skládku musia byť v plnej výške kryté poplatkami od občanov, právnických osôb
a od podnikateľských subjektov. Návrh nariadenia ponecháva možnosť zníženia, odpustenia,
či vrátenia tohto poplatku za presne stanovených podmienok. V predloženom návrhu sú
sadzby poplatku pre poplatníkov znížené o -0,33.- €, z pôvodných 15,33.- €/osoba/rok na 15.€/osoba/rok ak bude mať poplatník 60 l nádobu na ZKO, trvalé bydlisko na území obce,
a prevzatý kompostér na domáce kompostovanie, zvýšený na 25.- €/osoba/rok ak bude mať
120 l nádobu na ZKO, trvalé bydlisko a prevzatý kompostér na domáce kompostovanie a 40.€/osoba/rok ak bude osoba mať akúkoľvek nádobu na ZKO (teda 60 l, 120 l), bude mať
prevzatý kompostér na domáce kompostovanie avšak nebude mať trvalé bydlisko v našej
obci, prechodné bydlisko ho k zvýhodnenému poplatku neoprávňuje.
Dôvodom na takéto rozdiely je hlavne motivácia domácností k separovaniu, kde tí,
ktorí separujú majú menšie nádoby z čoho vyplýva jednoznačne menšie množstvo
vyprodukovaného komunálneho odpadu a je VÝLUČNE na jednotlivých poplatníkoch sa
SLOBODNE rozhodnúť do ktorej kategórie poplatkov sa zaradia. Nie je ani diskriminačné,
že osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v obci sú v najvyššej kategórii sadzby poplatku,
nakoľko podielové dane idú do pokladníc samospráv, kde majú trvalé bydlisko.
Dolná Streda 12. novembra 2020
Návrh spracovali: Ing. Dana ŠČÍPOVA
Návrh predkladá: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry - starosta obce

