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Obec Bánovce nad Ondavou, Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou v zmysle § 4 ods. 3 

písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 



582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

č.  7/2015 
 

o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Bánovce nad Ondavou 

 

PRVÁ  ČASŤ 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

PREDMET ÚPRAVY 
 
1. Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.   

    369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o  

    v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  

    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, že obec  

    Bánovce nad Ondavou  u k l a d á  s účinnosťou od 1. januára 2016  nasledovné miestne  

    dane: 
     a) daň z nehnuteľnosti 

     b) daň za psa 

     c) daň za užívanie verejného priestranstva 

 

2 . Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

     ( ďalej len „poplatok“).  

 

3.  Toto VZN určuje sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob preukazovania vzniku  

     a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadne  

     oslobodenia, zníženia dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob  

     vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti,  

     lehoty a spôsob odvodu dane, označenia platby daňovníkom na území obce Bánovce nad Ondavou. 

   

  

DRUHÁ  ČASŤ 
 

§ 2 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:  

a/ daň z pozemkov  

b/ daň zo stavieb 

 

§ 3 
DAŇ Z POZEMKOV 



 
1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane  z pozemkov pre          

     všetky druhy pozemkov 0,25 % základu dane.  

2.  Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska   

     nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo  

     slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

     a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty ............  1,25 % 

     b) zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy  .................................................  1,25 %  
 

 

§ 4 
DAŇ ZO STAVIEB 

SADZBY  DANE 
 

1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12  zákona ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo  

    stavieb za každý začatý m2  zastavanej plochy  pre jednotlivé druhy stavieb takto:  

 

    a/ 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre  

        hlavnú stavbu,  

 

    b/ 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné    

        hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie,  

        vrátane stavieb na vlastnú administratívu. 

 

    c) 0,033 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  

        rekreáciu 

 

    d/ 0,132 € za  samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží  

        a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,  

 

    e/ 0,165 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  

        stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  

        administratívu,  

 

    f) 0,330 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a       

           administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou  

 

    g) 0,10  € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 

 

2.  Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok 0,03 € za každé ďalšie podlažie  

     okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

§ 5 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE 
 

1. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb ( § 17 ods. 3 zákona číslo 582/2004 Z. z.  

    o miestnych daniach..) takto: 

    a) o  50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným  

        postihnutím, držiteľov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 

 

    b) o 50 % z daňovej povinnosti z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov,  

        držiteľov preukazov  ZŤP a ZŤP/S slúžiacich pre motorové vozidla používané na ich dopravu. 

 



2. Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti daňovník uplatňuje v priznaní, čiastkovom priznaní a v lehote  

    na podanie priznania, čiastkového priznania v zmysle zákona. 

 

§ 6 
PLATENIE DANE 

 
Daň sa platí v hotovosti do výšky 331,94  € v pokladni správcu dane, bezhotovostným prevodom na 

bankový účet obce,  prípadne poštovou poukážkou. 

 

 

 

TRETA  ČASŤ 
 

§ 7 
DAŇ ZA PSA 

 

1.  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce Bánovce nad Ondavou  

     fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely,  

     výskumné účely, pes z útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 

     držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  

2.  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa,  

     ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

3.  Základom dane je počet psov, sadzba dane sa určuje v sume 3,50  € za jedného psa a kalendárny  

     rok. Táto sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  

4.  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. 

 

 
ŠTVRTÁ  ČASŤ 

 
§ 8 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTA 

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

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

    a to: 

    a)  miestne komunikácie v obci, 

    b) priestranstvo pre miestnym pohostinstvom a predajňou COOP Jednoty, 

    c) priestranstvo patriace do areálu obecného úradu,  

    d) priestranstvo futbalového ihriska vrátane areálu priľahlého kaštieľa, 

    e) priestranstvo pri obecnom klube, kine a bývalom MNV 

    f) priestranstvo okolo požiarnej zbrojnice, 

    g) priestor medzi hranicou súkromného pozemku a pozemnou komunikáciou. 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie:  

    a) zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

    b) stavebného zariadenia, 

    c) predajného zariadenia, 

    d) zariadenia cirkusu, 

    e) zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

    f) skládky, 

    g) trvalé parkovanie vozidla. 

     
§ 9 

SADZBA DANE 



 
1. Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva  za každý aj začatý m2 a deň je za  

    umiestnenie: 

    a) zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia a predajného zariadenia 

        0,100 € /  m2 za každý aj začatý deň. 

    b) skládky 0,010  € / m2 za každý aj začatý deň. 

    c) cirkusu a iných atrakcií 0,033 €  / m2 za každý aj začatý deň. 

 

2. Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie motorového vozidla  

    za parkovacie miesto aj za každý začatý deň:  

    a) pre nákladné auto  0,100 €/ deň 
    b) pre kamióny 0,166 €/deň 
 

§ 10 
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI 

 

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania 

verejného priestranstva. 

 

§ 11 
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ 

 
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva na obecnom úrade 

najneskôr v deň vzniku a  zániku  daňovej povinnosti. 

 

§ 12 
OSLOBODENIE OD POPLATKU 

 

1. Poplatok neplatí fyzická alebo právnická osoba, ak  skládku odstráni do 48 hodín od jej založenia  

    a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

2. Poplatok neplatí fyzická osoba, ktorá požiada o povolenie na umiestnenie stavebného materiálu na  

    verejnom priestranstve, ktorý je potrebný k stavbe, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. 

 

 

PIATA  ČASŤ 
MIESTNY POPLATOK 

 

§ 13 
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 komunálne odpady okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov  

      a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu . 

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  

      b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 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.  

3.  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:  

     a)  vlastník nehnuteľnosti : ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov  

          poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi.  

     b)  ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti plnenie povinnosti poplatníka  



          môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.  

4.  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 a zaniká dňom,  

     ktorým táto skutočnosť zanikne.  

     V ostatných prípadoch je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.  

 

§ 14 
SADZBA POPLATKU 

 

1.  Sadzba poplatku za komunálne odpady je 0,0219 € za osobu a kalendárny deň. Výsledná suma    

     poplatku za 365/366 dní sa zaokrúhľuje na celé euro. Ročný poplatok je pre osobu a rok  8,00  €. 
 

2.  Sadzba poplatku na kilogram drobného stavebného odpadu pre fyzické osoby  je 0,055. €.  
     ( Množstvo dovezeného stavebného odpadu sa určí podľa tabuľky vydanej MŽP) 
 
3.  Pre poplatníkov uvedených v§ 13 odst. 2 písm. c) tohto VZN , ktorí požiadajú o využívanie    

     množstvového zberu určuje sadzbu poplatku vo výške 0,01091 € za jeden odvoz / 110 l nádoby. 
 
 

§ 15 
URČENIE POPLATKU 

 

1.  V obci Bánovce nad Ondavou nie je zavedený množstvový zber. Pre poplatníkov, ktorí nepožiadajú  

     o množstvový zber obec určuje poplatok podľa § 79  ods. 4 zákona číslo  582/2004 . Pre výpočet  

     ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov  v zdaňovacom období obec určuje koeficient 1. 
 
 

§ 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 svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného   

         pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b/ alebo  

         písm. c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a  

         identifikačné číslo (tzv. IČO),  

     b/ identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa ods. 3, písm. b  

     c/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť 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,  

     kedy tieto nastali.  

 

 

 

 

§ 17 
VYRUBENIE A PLATENIE POPLATKU 

 
1.   Poplatok obce vyrubí každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený  

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

2.   Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obce vyrubí pomernú časť  

      poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného  

      zdaňovacieho obdobia.  

3.   Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok  

      rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 



4.   Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré dostane  platiteľ v písomnej   

     forme : 

      a) hotovostnou  platbou v pokladni obecného úradu 

      b) bezhotovostným prevodom  na bankový účet obce 

      c) šekovou  poukážkou 

5.  Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo v splátkach určených správcom v rozhodnutí alebo vo  

      výmere. 

 

§ 18 
VRÁTENIE 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. 
2.  Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  

      a) zrušenie trvalého, prechodného pobytu (dokladom je potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo  

          územia obce, 

      b) zánik povinnosti platiť poplatok úmrtím ( dokladom je úmrtný list) 

      c) zánik práva užívania nehnuteľností a pod.( predaj, prenájom nehnuteľnosti, za ktorú poplatok   

         zaplatil  - dokladom je kúpno-predajná zmluva alebo nájomná zmluva) 

 

§ 19 
ZNÍŽENIE POPLATKU 

 
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré  

    poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období  

    sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Bánovce nad Ondavou. Najnižšia sadzba je  

    určená vo výške 0,0066 EUR na osobu a kalendárny deň.  

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní  

     pobytu poplatníka mimo obce Bánovce nad Ondavou  a to :  

     a) študenti – s výnimkou  študentov denne dochádzajúcich – potvrdenie o návšteve školy alebo   

         potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,  

     b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR, alebo  osoby  prechodne ubytované mimo    

         územia obce alebo SR ( s výnimkou denne dochádzajúcich) -  potvrdenie zamestnávateľa o    

         zamestnaní  - pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie o prechodnom pobyte, iný  

         doklad o ubytovaní napr. nájomná zmluva, v ktorej musí byť presne uvedené, že poplatok je  

         súčasťou sumy nájmu  spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,  

 3. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť  

     aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné  nahradiť čestným    

     vyhlásením poplatníka.  

   

    

 

 

 

§ 20 

ODPUSTENIE POPLATKU 
  
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane  

     preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa  

    nezdržiaval na území obce Bánovce nad Ondavou..  

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet    

    dní pobytu poplatníka mimo obce Bánovce nad Ondavou a to :  



    a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,  

    b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,  

    c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.  

    d) potvrdenie o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci – ak je poplatník ubytovaný mimo obce vo  

       vlastnej nehnuteľnosti alebo ubytovaný v prenájme. 

    e) pracovná zmluva, pracovné povolenie od zamestnávateľa a iné ak sa poplatník dlhodobo  

        nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. 

3. V prípade, že doklad  nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k  dokladom predložiť  

    aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným  

    vyhlásením poplatníka.  

 

 

§ 21 

POSTUP OBCE PROTI TVRDOSTI ZÁKONA 
 
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona     

    vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím starostu na základe predložených príslušných  

    dokladov, ak je dostatočne odôvodnený záver, že konkrétna osoba nie je schopná vyrubený  

    poplatok uhradiť za zdaňovacie obdobie.  

2. Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť   

    správcovi poplatku v lehote do  28.2.  príslušného zdaňovacieho obdobia, študenti podľa § 19 do  

    31.10 bežného roka. 

 

 

ŠIESTA  ČASŤ 
 

§ 22 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
 

1.  Pokiaľ v tomto všeobecné záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje  sa na zákon  

     NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

     stavebné odpady a zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) v znení  

     neskorších predpisov.  

 

2.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Bánovce nad Ondavou  sa uznieslo Obecné  

     zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou  dňa 7.12.2015 uznesením 4/6/2015 

 

3. Ustanovenia § 14 ods. 2  tohto nariadenia sa od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 neuplatňuje. 

4.  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné  

      nariadenie obce Bánovce nad Ondavou číslo 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2012.  

 

5.  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  

     v Bánovciach nad Ondavou. 

  

6.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom  poplatku za  

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Bánovce nad Ondavou  nadobúda účinnosť  
     dňom 1.  Januára 2016. 
 

 

 

V Bánovciach nad Ondavou 7.12.2015 

 



 

 

 

 

                                                                                                       Ľudmila Ďurčáková 

                                                                                                             Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 


