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Návrh VZN zverejnený dňa: 30.11.2022 

VZN zverejnené dňa: 16.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 
 

 

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E 

 
č. 3/2022 

 

o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Malá Ida 

 
Obec Malá Ida vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v zmysle ustanovení 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 o miestnych daniach a poplatku“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej 

aj „VZN“: 

 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

1) Obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení, ktorým podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 36/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhoduje o zavedení miestnych 
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daní a ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov určuje náležitosti miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2) Obec Malá Ida na svojom území ukladá od 1. januára 2023 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 Malá Ida na svojom území ukladá od 1. januára 2023 miestny poplatok za 

komunálne odpady  a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

4) Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, 

dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku je kalendárny rok. 

 

I. č a s ť 

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“). 

 
 

§ 3 

Daň z pozemkov 

1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a 

poplatku je 0,25%. 

2) Správca dane zvyšuje ročné sadzby dane z pozemkov v súlade s § 8 ods. 2 zákona 

v celej obci nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,95 % 



3  

b) záhrady 0,631 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,631 % 

d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky  

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,95 % 

e) stavebné pozemky 0,95 % 

f) na jednotlivé skupiny pozemkov uvedené v odseku 4, písm. a) až e) na 
 

ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, alebo       

transformačná       stanica, alebo    predajný    stánok 1,76 

% 

3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu 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 podľa 

platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník túto hodnotu 

nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, 

na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,0795 € za m² a rybníkov s chovom rýb 

a ostatných hospodárskych využívaných vodných plôch vo výške 0,10 € za m2. 

4) Správca dane ustanovuje hodnotu stavebných pozemkov na 18,58 € za 1 m². 

5) Pri dani z pozemkov za stavebné pozemky sa pri výpočte použije hodnota pôdy 

ustanovená v prílohe č. 2 zákona o miestnych daniach. 

 
§ 4 

Daň zo stavieb 

1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a 

poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy. 

2) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. 

3) Správca dane určuje ročné sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb nasledovne: 

a) 0,104 €/ m² za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu 

b) 0,122 €/m² za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
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c) 0,527 €/m² za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

d) 0,175 €/m² za samostatne stojace garáže 

e) 0,456 €/m² za stavby hromadných garáži 

f) 0,579 €/m² za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu 

g) 1,054 €/m² za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

h) 0,122 €/m² za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g). 

4) Správca dane určuje príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách vo výške 0,09 

€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
 

§ 5 

Daň z bytov 

1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku 

je 0,033 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 

2) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 

v m2. 

3) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov nasledovne: 

a) za byty  0,175 €/ m², 

b) za nebytové priestory  0,140 €/m². 

 
 

§ 6 

Oslobodenie od dane z nehnuteľností 

1) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov pozemky vo vlastníctve právnických 

osôb, ktoré nie sú založené alebo  zriadené na podnikanie, a zároveň  ide o: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, 

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 

2) Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy dvoch eur nebude vyrubovať. 

 
 

 
§ 7 
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Daň za psa 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 

2) Sadzba dane za jedného psa je 12,- €  za kalendárny rok. 

3) Sadzba dane za každého ďalšieho psa je 12,- € za kalendárny rok 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. 

 
§ 8 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

1) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

c) umiestnenie dočasnej skládky, 

d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,24 € za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň. 

3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. 

4) Daňovník je povinný oznámiť deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva. 

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením doručeným 

správcovi dane, ktoré obsahuje najmä identifikačné údaje daňovníka, konkrétne miesto 

verejného priestranstva, m² a počet dní osobitného užívania verejného priestranstva. 

5) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník túto skutočnosť 

oznámi 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 
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daňovej povinnosti neoznámi. 

 
 

§ 9 

Daň za ubytovanie 

1) .Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

2) Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie. 

3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 

4) Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje 

odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom 

prevádzkovania digitálnej platformy s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich 

odplatné prechodné ubytovanie. 

5) Vznik daňovej povinnosti je deň poskytnutia odplatného prechodného ubytovania FO. 

6) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej 

povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

7) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného 

ubytovania FO. 

8) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí a to v písomnej forme 

(kniha ubytovaných) alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo cestového pasu, adresa trvalého 

pobytu, 

b) dátum príchodu a odchodu, 

c) počet prenocovaní 

d) výšku vybratej dane. 

9) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, 

v ktorom okrem iného uvedie názov zariadenia, identifikačné údaje platiteľa dane,   

evidenčné číslo pridelené správcom dane, sadzbu dane na osobu a prenocovanie, 

počet osôb, počet prenocovaní, celkovú výšku zaplatenej dane. 

10) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá 

zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa 

dane. 

11) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka v hotovosti do pokladne platiteľa dane, alebo 



7  

bezhotovostným prevodným príkazom na účet platiteľa dane. 

12) Správca dane určuje lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane a to v týchto 

lehotách: do 30.6. a do 30.11. zdaňovacieho obdobia. Platiteľ dane je povinný vybratú 

daň odviesť správcovi dane do 15 dní od oznamovacej povinnosti a to nasledovnými 

spôsobmi: 

a) v hotovosti do pokladne obce Malá Ida do výšky 300 €, 

b) šekom, alebo prevodným príkazom na účet obce vedený v Prima banka Slovensko, 

a.s., č. ú. 0405849002/5600, IBAN SK57 5600 0000 0004 0584 9002. 

 
§ 10 

Daň za predajné automaty 

1) Sadzba dane za predajné automaty je 85,- € za jeden predajný automat a kalendárny 

rok. 

2) Na účely výberu dane za predajné automaty je daňovník povinný viesť nasledovnú 

preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne: 

a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, 

b) miesto prevádzkovania predajného automatu, 

c) výrobné číslo predajného automatu  - identifikátor, 

d) druh, typ a názov predajného automatu, 

e) deň začatia prevádzkovania predajného automatu, 

f) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu. 

 
 

§ 11 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

1) Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 240,- € za jeden nevýherný hrací prístroj 

a kalendárny rok. 

2) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu 

ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, 

b) miesto prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

c) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja - identifikátor, 

d) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja, 
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e) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

f) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 
 

§ 12 

Vyrubenie dane 

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 

zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak zákon 

neustanovuje inak. 

 
§ 13 

Splatnosť a platenie dane v splátkach 

1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné 

hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2) Správca dane určuje platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné 

automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach, ak je táto vyrubená daň 

vyššia ako 500,00 € v dvoch rovnomerných splátkach určených správcom dane 

v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 

 

II. č a s ť 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 14 

Platenie poplatku 

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 
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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) Poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby, objemu zbernej 

nádoby/plastového vreca. Poplatok za množstvový odpad uložený v kontajneri sa určí 

podielom objemu a počtu poplatníkov. 

3) Pri množstvovom zbere sa poplatok platí na základe vyúčtovania v lehote 14 dní odo 

dňa vyúčtovania v hotovosti do pokladne obce, alebo šekom, resp. bezhotovostným 

prevodom na účet obce vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. ú. 0405849002/5600, 

IBAN SK57 5600 0000 0004 0584 9002. 

 
§ 15 

Sadzba poplatku 

1) Sadzba poplatku sa pri nezavedenom množstvovom zbere stanovuje paušálne vo výške 

0,069 € za osobu a kalendárny deň, pri zavedenom množstvovom zbere sa stanovuje 

sadzba poplatku vo výške 0,034 € za 1 liter komunálnych odpadov. 

2) Sadzba poplatku sa stanovuje vo výške 0,056 € za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. 

3) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho 

odpadu a to 0,82. 

4) Obec určuje platenie poplatku v dvoch rovnomerných splátkach, ak je vyrubený 

poplatok vyšší ako 400,00 € v lehotách určených v rozhodnutí. 

5) Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber 

zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 

6) Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad. 

 
 

§ 16 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

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

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo osobe, ktorá za iného 

plní povinnosti poplatníka, ak túto skutočnosť oznámi a preukáže podkladmi. 

Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho  pomernej časti je podanie písomnej 
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žiadosti a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť, 

najmä potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci, rozhodnutie o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, oznámenie o ukončení podnikateľskej 

činnosti na území obce, doklad o ukončení nájomnej zmluvy a pod. 

2) Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré tohto nariadenia, poplatník 

preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval 

na území obce Malá Ida na základe nasledujúcich podkladov: 

a) poskytnutie údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia 

žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta 

prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má správca dane zriadený 

prístup. 

b) potvrdenie zamestnávateľa o dobe trvania pracovného pomeru na území Slovenskej 

republiky mimo obce Malá Ida    s určením miest výkonu zamestnania     spolu s 

dokladom o ubytovaní, 

c) čestné vyhlásenie poplatníka obsahujúce základné údaje o pobyte mimo územia obce 

a počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, 

d) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci za dané zdaňovacie obdobie alebo 

podklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti poplatníka 

v obci Malá Ida. 

3) Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže správcovi dane, 

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

Malá Ida na základe nasledujúcich podkladov: 

a) potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí v zmysle interných 

predpisov vysokej školy, 

b) potvrdenia alebo iného dokladu o trvaní pracovného pomeru mimo územia 

Slovenskej republiky , 

c) povolenia alebo iného dokladu o umiestnení v reedukačnom centre, 

d) rozhodnutia o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby, 

e) čestného vyhlásenia poplatníka o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorého sa 

za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to 

nevyplýva z podkladov predložených podľa písm. a) až d). 
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4) Obec za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je 

fyzická osoba staršia ako 62 rokov o 5,00 € (slovom päť eur) na osobu a rok. 

 
§ 17 

Záverečné ustanovenia 

1) Vo veciach neupravených týmto VZN sa postupuje v konaní vo veciach miestnych 

daní a poplatku podľa príslušných ustanovení zákona a osobitných predpisov. 1 

2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malá Ida č. 3/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Malá   Ida   bol   zverejnený   na   pripomienkovanie   vyvesením   na   úradnej   tabuli 

a webovom sídle obce Malá Ida dňa 30.11.2022, zvesený dňa 09.12.2022. 

3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Ida č. 3/2022 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Malá Ida bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Malá Ida, 

konaného dňa 15.12.2022 Uznesením č. 21. 

4) Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Ida č. 3/2022 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyhlásené 

vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Malá Ida. 

5) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Malá Ida č. 3/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Ida č. 4/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Malá Ida. 

6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023. 

 
 

PaedDr. Jana Kallová 

starostka obce, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


