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VZN č. 118/2018
Obec Pliešovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods.2a 4 , § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17
ods. 2,3,4 a 7, § 98,, § 98b ods. 5, §99e ods.9 a § 103 ods.5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
na rok 2019
§1
Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach 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, že 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 zavádza s účinnosťou od 1. januára 2019 tieto
miestne dane :
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie prístroje
e) daň za užívanie verejného priestranstva
f) daň za ubytovanie
Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec s účinnosťou od 1.januára 2019 je miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
v zdaňovacom období roku 2019.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b), c) a d) a poplatku je kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Článok 1
DAŇ Z POZEMKOV

1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a
trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004. Hodnota
pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice , vinice a ovocné sady v k. ú. Pliešovce je 0,2645 €/m2
v k.ú. Zaježová 0,0819 €/m2 , hodnota pozemkov pre trvalé trávnaté porasty v k. ú. Pliešovce je
0,0278 €/m2 v k.ú. Zaježová 0,0235 €/m2 .
2) 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 zistenej na 1m² podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. ( Zákon č. 382/2004 Z.z. o
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku).
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy, nádvoria
a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty
pozemkov za 1m² uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004. Hodnota pozemkov pre pozemky
druhu záhrady, zast. plochy a nádvoria a ostatné plochy je 1,85 €/m2.
4) Správca dane pre stavebné pozemky na území obce Pliešovce určuje hodnotu pozemku vo
výške 21,24 €/m2 , ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov
v m2.
5) Správca dane pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy na území obce Pliešovce určuje hodnotu
pozemku bez porastov vo výške 0,1659 €/m2, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemkov v m2. Táto hodnota pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
6) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., 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 článku 1 ods. 4 pre stavebné pozemky.
7) Správca dane stanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov na
celom území obce nasledovne :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,25 %,

b) záhrady 0,29 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,29 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,25%,
e) stavebné pozemky 0,25%.

Článok 2
DAŇ ZO STAVIEB
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je na celom území obce za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy:
a) 0,053 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
b) 0,053 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,165 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,200 € za samostatne stojace garáže
e) 0,200 € za stavby hromadných garáží
f) 0,200 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) 0,265 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
h) 0,497 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
i) 0,165 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,02 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby podľa ods. 1 a príplatok za
podlažie podľa ods. 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti
stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
4. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.

Článok 3
DAŇ Z BYTOV
1. Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru na
celom území obce:
a) 0,064 € za byty
b) 0,100 € za nebytové priestory slúžiace na iný účel
 Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

Článok 4
OSLOBODENIE OD DANE
 Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle §17 ods. 2 na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

Článok 5
ZNÍŽENIE DANE

1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50%
v týchto prípadoch :
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb
starších ako 70 rokov ( §17 ods. 3 ) 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 ( §17 ods. 3) , 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.
Oslobodenie prináleží vlastníkovi v takom podieli, aký je uvedený na liste vlastníctva.
Doklady preukazujúce skutočnosti potrebné pre oslobodenie a daňové úľavy predloží daňovník
do 31. januára prísl. zdaň. obdobia.
- preukaz ZŤP
- rozhodnutie o bezvládnosti prevažnej alebo úplnej
- výšku príjmov sociálne odkázaných fyzických osôb
- list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorej sa zníženie týka

Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia od dane zo
stavieb a bytov podľa §17 ods. 3 písm. d) a e) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov je 70 rokov.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Predmetom dane za psa nie je :
a) pes chovaný na vedecké účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) 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
2. Vlastníkovi alebo držiteľovi psa vzniká daňová povinnosť 1. 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.
3. Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok:
a) ak je pes chovaný v byte
30,00 €
b) ak je pes chovaný v rodinnom dome v intraviláne obce
5,00 €
c) ak je pes chovaný v rodinnom dome v extraviláne obce a v k.ú. Zaježová 2,50 €
d) za povolenú chovnú stanicu
60,00 €
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
4. Daň za psa neplatí vlastník, alebo držiteľ psa, ktorý ho používa na sprevádzanie alebo ochranu
nevidomej osoby, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ
preukazu ZŤP/S a ZŤP.
Od platenia dane za psa sú oslobodení dôchodcovia žijúci v extraviláne obce Pliešovce a v k.ú.
Zaježová a to pri dani za jedného psa.
Od platenia dane za psov sú oslobodené organizácie založené Obcou Pliešovce.
Doklady preukazujúce skutočnosti potrebné pre daňové úľavy predloží daňovník do 31. januára
prísl. zdaňovacieho obdobia.
- preukaz ZŤP, ZŤP/S
- výšku príjmov soc. odkázaných fyzických osôb
- rozhodnutie o bezvládnosti
5. Daňovník je povinný nahlásiť psa do „Evidencie psov Obecného úradu v Pliešovciach“ a to bez
ohľadu na vek psa. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému)
zapísanému do evidencie psov evidenčnú známku.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa
povinný bezodkladne oznámiť na obecnom úrade. Správca dane vydá vlastníkovi alebo
držiteľovi psa za úhradu 3 € novú známku. Povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú
známku vrátiť.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za

odplatu 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 alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Sadzba dane je 35 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
4. Správca dane od dane oslobodí prevádzkovateľov predajných automatov vydávajúcich:
a) mlieko a mliečne výrobky
5. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) druh predajného automatu.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
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.
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 alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Sadzba dane je 35 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
5. Správca dane ustanovuje oslobodenie od platenia dane za nevýherné hracie prístroje
prevádzkovateľovi počítačových zariadení pripojených na internet.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
d) druh nevýherného hracieho prístroja.
7. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ,
K DANI ZA PSA, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A K DANI
ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.
2.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie
k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

3.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je
povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
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.
4.Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a
k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo
zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku
ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
5.Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným
rozhodnutím.
6.Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane.
7. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje sú splatné naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. Správca dane v zmysle § 99e ods. 9 ustanovuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za
predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy 1,50 eur nebude
vyrubovať.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie :
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia / v obidvoch príp. len ak sa na ich
umiestnenie na ver. priestranstve nevydalo povolenie na stavebné, alebo kolaudačné rozhodnutie /
c/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, prípadne inej atrakcie
d/ umiestnenie skládky
e/ trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska a pod.
3) Verejným priestranstvom obce Pliešovce pre účely tohto VZN rozumieme :
- hlavné a vedľajšie cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke
- vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce
- priestranstvá, ktoré slúžia verejnému užívaniu obyvateľov : parky, parkoviská, námestia, všetky
neknihované parcely v intraviláne obce Pliešovce, všetky verejnosti prístupné pozemky v obci
Pliešovce, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou
pozemkov vo vlastníctve obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia - najmä
zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, vydláždené príp. aj inak upravené plochy pre
obyvateľov a pod.
- tržnica v obci
4) V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť či v spornom prípade ide o verejné
priestranstvo obce.
5) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
6) Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto :
a/ umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,06 €/m2 /deň

b/ umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia 0,06 €/m2/deň
c/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. inej atrakcie 0,03 €/m2/deň
- za vozidlo
0,33 € / deň
d/ umiestnenie skládky viac ako 7 dní 0,16 € / m2 / deň
Starosta môže udeliť výnimku pre stavebníka ktorý má platné stavebné povolenie
e/ trvalé parkovanie vozidla - viď Štatút obce § 13 ods. 8
7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia 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. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
10) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.

SIEDMA ČASŤ
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, 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 ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3)Základom dane je počet prenocovaní.
4)Sadzba dane je 0,20 € na každú fyzickú osobu a prenocovanie.
5)Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
6)

a/ V prípade hotelov, motelov a botelov je platiteľ dane povinný preukázať hodnoverný doklad
preukazujúci charakter a zaradenie ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou právnou úpravou.
Rozhodujúce pre posúdenie daňovej povinnosti je splnenie právnych podmienok, nie samotné
označenie prevádzkovej jednotky.
b/ v prípadoch opráv a rekonštrukcie objektov je platiteľ dane povinný písomne oznámiť a zaslať
OcÚ v Pliešovciach :
- o akú úpravu príp. rekonštrukciu zariadenia sa jedná
- aké obdobie bude objekt rekonštruovaný
- doložiť stavebné povolenie
Táto povinnosť musí byť splnená pred začiatkom realizácie opravy, príp. rekonštrukcie.
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný pri vzniku daňovej povinnosti toto ohlásiť
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
7)Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly " knihu ubytovaných ".
Túto knihu je platiteľ dane povinný na výzvu predložiť k nahliadnutiu pri kontrole pracovníkov
správcu daní.
V "knihe ubytovaných " musí uviesť tieto údaje :
A/ priezvisko a meno ubytovaného
B/ rodné číslo, príp. číslo OP alebo cestovného pasu
C/ trvalý pobyt
D/ dátum príchodu a odchodu
E/ v poznámke vedie pomocné záznamy ako číslo preukazu ZŤP a pod.
8) Platiteľ odvedie daň do pokladne obce 2x ročne do 15 dní po skončení sledovaného obdobia a v tejto
lehote daň aj zaplatí.

9)Správca dane ustanovuje

oslobodenie od odvádzania dane za ubytovanie pre prevádzkovateľov
ubytovacích zariadení, ktorými sú organizácie založené Obcou Pliešovce.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len “ poplatok“)
sa platí za :
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spojené s nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona
NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Čl. 1
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorý je :
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu ,ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku , ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže
za ostatných členov domácnosti prevziať jeden z nich.
4. Osoba , ktorá za iných plní povinnosti poplatníka je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č.582/2004 Z.z. v rámci ohlasovacej povinnosti do
30 dní ako tieto zmeny nastali.
Čl. 2
Sadzba poplatku
1. Obec Pliešovce ustanovuje paušálny poplatok, kde sadzba poplatku je pre :
a/ fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 0,0494 € za osobu a kalendárny
deň (18 €/rok)
b/ fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť ( napr.
rekreačná chalupa, chata, záhradná chatka, neobývaný dom) 0,0494 € za osobu a kalendárny deň
( 18 €/rok)
c/ fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území
obce na účel podnikania alebo na iný účel ako na podnikanie 0,0494 € za osobu zamestnanca a
kalendárny deň
d/ fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Pliešovce na poskytovanie ubytovacích služieb
0,0076 € za miesto a kalendárny deň

e/ fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Pliešovce na poskytovanie reštauračných alebo iných pohostinných
služieb 0,0076 € za miesto a kalendárny deň .
f/ fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Pliešovce za účelom poskytovania služieb v oblasti obchodu
0,1000 € za osobu zamestnanca a kalendárny deň
2. Obec ustanovuje hodnotu koeficientu vo výške 1.
3. Obec Pliešovce ustanovuje sadzbu poplatkov pre množstvový zber komunálneho odpadu
nasledovne :
a) za l liter odpadu pri zbere do nádob o objeme
110 l
0,0218 €
b) za l liter odpadu pri zbere do nádob o objeme
240 l
0,0436 €
c) za l liter odpadu pri zbere do nádob o objeme
1100 l
0,0121 €
4. Obec Pliešovce ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín na 0,015 € za 1 kg drobného stavebného odpadu.
Poplatník odvezie vytriedený drobný stavebný odpad do zberného dvora. Pracovník obce odpad
preberie a vystaví doklad o množstve odpadu, na základe ktorého obec poplatníkovi vystaví
rozhodnutie k určeniu výšky poplatku. Pre množstvový zber komunálneho odpadu a pre
množstvový zber drobného stavebného odpadu obec určuje lehotu zaplatenia poplatku do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa stanoví výška poplatku v hotovosti do
pokladne obce.
Čl. 3
Určenie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady sa ukladá na jedno zdaňovacie obdobie čo je jeden kalendárny
rok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník podľa Čl.1 ods.1a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať podľa Čl.1 ods. 1 a), alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa Čl. 1 ods.1 b), c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdańovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s
poplatníkom podľa Čl. 1 ods. 1 písm b) a c) 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, do počtu osôb sa nezapočitávajú osoby, ktoré majú v obci trvalý
alebo prechodný pobyt ( ďalej len „ priemerný počet zamestnancov“) a
b) priemerného počtu
1) ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide
o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie
služby , do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý, alebo prechodný pobyt
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
3. Pre právnickú osobu alebo podnikateľa u ktorých je na základe žiadosti v súlade s § 39 odsek 12 zák.
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zavedený množstvový zber sa výška
poplatku vypočíta ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu .

Čl. 4
Ohlasovacia povinnosť a vyrubenie poplatku
1.Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu,
( ďalej len ,,identifikačné údaje“) , v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) tohto zákona, názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) 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, kedy tieto nastali. V
prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet správca dane vychádza z
posledných jemu známych skutočností, alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok.
3. Poplatok správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
4. Ak v priebehu roka vznikne poplatková povinnosť( prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt, narodenie
dieťaťa, nadobudnutie nehnuteľnosti), obec vyrubí pomernú časť poplatku.
5. Ak v priebehu roka zanikne poplatková povinnosť( odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu,
úmrtie občana) obec vráti pomernú časť poplatku po predložení písomnej žiadosti o vrátenie poplatku.
6. Právnická osoba alebo podnikateľ si môže uplatniť v príslušnom zdaňovacom období množstvový
zber na základe prihlášky na množstvový zber v súlade s § 81 odsek 19 zák. NR SR č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V tomto
prípade nebude platcom paušálneho poplatku. Pri novovzniknutej prevádzke je táto lehota 30 dní od
ohlásenia. V ďalších zdaňovacích obdobiach podá prihlášku len v prípade potreby zmeny frekvencie
odvozov, zmeny typu alebo počtu zberných nádob. V prihláške uvedie počet a typ ním používaných
zberných nádob a frekvenciu odvozov. Interval odvozov nesmie byť dlhší ako 14 dní. Počet a typ
zberných nádob je povinný poplatník zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných
nádob a k hromadeniu odpadov okolo nich. Tlačivo pre prihlášku si môže poplatník vyzdvihnúť na
OcÚ Pliešovce a je tiež prílohou tohto VZN.
Čl. 5
Splatnosť poplatku
Poplatok pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov je splatný do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa stanoví výška poplatku.

Čl. 6
Podmienky na vrátenie poplatku
1. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi (daňovému subjektu) pri
zmene a zániku poplatkovej povinnosti je podanie písomnej žiadosti v zmysle zákona v lehote 30
dní od zmeny.
2. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi je splnenie podmienok
zníženia poplatku v príslušnom zdaňovacom období.
3. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi je splnenie podmienok
odpustenia poplatku v príslušnom zdaňovacom období.

4. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená je, že daňový subjekt a poplatníci, za ktorých plní
poplatkovú povinnosť nemajú daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach.

Čl.7
Zníženie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti daňového subjektu zníži poplatok v zmysle zákona za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé
zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.
2. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku v zmysle zákona podľa ods.1 je hodnoverný
doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo
obce. Takýmto podkladom je najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu
mimo obce Pliešovce, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste
výkonu práce
b) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru
c) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
f) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí
g) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, vrátane
dokladu o zapojení sa tam do systému zberu komunálneho odpadu
3. Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na
ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku a z dokladu musí byť zrejmé od
kedy a do kedy je poplatník mimo obce. V prípade, že z dokladov jednoznačne nevyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce, správca poplatku môže vyzvať daňový subjekt o jeho
doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu
4. V prípade, že doklad podľa ods.2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, doklad je možné
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka, alebo osôb prihlásených s poplatníkom k trvalému
pobytu na tej istej adrese.
5. Na výzvu správcu poplatku, daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál
dokladov uvedených v ods.2 tohto ustanovenia. Správca poplatku môže na základe výzvy žiadať
od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené v ods.2 tohto ustanovenia.
6. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
Čl. 8
Odpustenie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, ak sa poplatník
v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zahraničí. Pre účely uplatnenia
odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Daňový subjekt si nárok
na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.
2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, podľa ods.1, je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce a to najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu
v zahraničí
b) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
3. V prípade, že doklad podľa ods.2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, doklad je možné
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka, alebo osôb prihlásených s poplatníkom k trvalému
pobytu na tej istej adrese.

4. Na výzvu správcu poplatku, daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál
dokladov uvedených v ods.2 tohto ustanovenia. Správca poplatku môže na základe výzvy žiadať
od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené v ods.2 tohto ustanovenia.
5. Správca poplatku na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti,
v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby,
vo výkone trestu odňatia slobody.
6. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
7. Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného
a konšt. symbolu ):
- BEZHOTOVOSTNE
- prevodom na účet obce
- poštovou poukážkou na účet
č.SK 3356000000001219729001
v Prima banke Slovensko, a.s.
- HOTOVOSTNE

- v pokladni OcÚ

2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 č.117/2017.
3. Návrh VZN č. 118/2018 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 26.11.2018
a zvesený dňa 13.12.2018.
4. Na VZN č. 118/2018 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach dňa 13.12.2018
uznesením č. 2/2018.
5. VZN č. 118/2018 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.12.2018
a zvesené dňa ............................. .
6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.1.2019.

Ing. Štefan Sýkora
starosta obce

Príloha č. 1
Prihláška
na množstvový zber v zmysle § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s použitím zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č.118/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Údaje o poplatníkovi :
Názov/Obchodné meno :......................................................................................................
Sídlo :....................................................................................................................................
IČO :......................................................................................................................................
Zaradenie do množstvového zberu pre obdobie roku :..........................................................

Miesto
podnikania
(sídlo
prevádzkových
jednotiek)

Charakter
prevádzky

Frekvencia
odvozu *

Typ nádoby
a),b),c) **

Počet nádob

*frekvencia odvozu nie dlhšia ako 14 dní
** Typy zberných nádob :
a) zberná nádoba s objemom 110 l
b) zberná nádoba s objemom 240 l
c) zberná nádoba s objemom 1100 l

.................................................
Podpis a odtlačok pečiatky

V Pliešovciach ........................................

