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Obec Pečovská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. d) a g) 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

vydáva

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2 /2016
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Pečovská Nová Ves
na kalendárny rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach
a miestnom poplatku“) schválilo pre územie obce Pečovská Nová Ves toto všeobecne
záväzné nariadenie:

I. č a s ť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Druhy miestnych daní
(1) Obec Pečovská Nová Ves na svojom území ukladá 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 Pečovská Nová Ves na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
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II. č a s ť
Daň z nehnuteľností
Článok 2
Úvodné ustanovenia
Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v Zákone
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení zmien a doplnkov a upravujú daňovníka dane z nehnuteľností,
predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z
nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť,
výpočet dane z nehnuteľností, oslobodenie vybraných druhov nehnuteľností a zníženie dane
správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového
priznania, vyrubenie a platenie dane.
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“).

Článok 3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku.
(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku.
Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 na území obce Pečovská Nová Ves je:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady trvalé trávnaté porasty
-

0,2675 €/m2
0,0351 €/m2

(3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za m 2 na
0,0912 €.
(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemku v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej v prílohe č. 2 zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku .
Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 na území obce Pečovská Nová Ves je:
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky

- 1,85 €/m2
- 18,58 €/m2

3

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Pečovská Nová Ves sa pre jednotlivé
druhy pozemkov určuje podľa miestnych podmienok vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,75 %
0,40 %
0,40 %
0,25 %
0,25 %

Článok 4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku .
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Pečovská Nová Ves za každý aj začatý m2
zastavenej plochy sa určuje takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu ................................................................................................................. 0,069 €,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu .................................................................... 0,057 €,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu .........................................................

0,139 €,

d) samostatne stojace garáže ................................................................................

0,185 €,

e) stavby hromadných garáží ................................................................................

0,185 €,

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

........................................

0,185 €,

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb
na vlastnú administratívu....................................................................................

1,161 €,

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ...... 1,161 €,
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h)..........................................................

0,696 €.

(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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Článok 5
Daň z bytov
(1) Daňovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku .
(2) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Pečovská Nová Ves je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu sa určuje vo výške 0,069 €.
(3) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Pečovská Nová Ves za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom
dome sa určuje takto :
a) 0,099 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b) 0,185 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
c) 0,330 € za nebytové priestory určené na ostatnú nezárobkovú činnosť neuvedenú v
písmenách a) a b) tohto odseku.

Článok 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1)Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov v súlade s § 17 ods. 2 zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2)Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov v súlade s § 17 ods. 3 zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku :
a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako
70 rokov a fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo
vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.
(3) Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností v úhrne do sumy 3,- € nebude vyrubovať.
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III. časť
Daň za psa
Článok 7
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o zdaňovaní psov sú uvedené v zákone o miestnych daniach a
miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane za psa, predmet dane za psa, základ dane za
psa, sadzbu dane za psa, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane, povinnosť
predkladania daňového priznania, vyrubenie dane, platenie dane.

Článok 8
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 10,- € ročne za psa držaného v byte, bytovom dome alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na
podnikateľské účely,
b) 5,- € ročne za psa držaného v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo pozemku,
ktoré neslúžia na podnikateľské účely.
(2) Takto určená sadzba sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Článok 9
Oslobodenie dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa:
- pre fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ktoré sú vlastníkom alebo držiteľom psa.
Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého
pobytu je na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka , resp. držiteľa psa ďalšia fyzická
osoba mladšia ako 70 rokov.
(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa v súlade s § 29 zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku:
- 50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s
potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom v Peč. Novej Vsi.
(3) Oslobodenie od dane podľa ods.1 a zníženie dane podľa ods. 2 správca dane neposkytne,
ak sa pes drží na adrese, ktorá nie je trvalým pobytom daňovníka.
(4) Oslobodenie od dane podľa ods. 1 a zníženie dane podľa ods. 2 sa vzťahuje na vlastnenie,
resp. držanie jedného psa.
(5) Požiadať o zníženie podľa ods. 2 je možné najneskôr do konca januára príslušného
zdaňovacieho obdobia predložením dokladu.
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IV. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok 10
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva sú
uvedené v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane,
predmet, základ a sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane, oznamovaciu
povinnosť, vyrubenie a platenie dane.
Článok 11
Určenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami a osobitných spôsobov ich užívania.
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) chodníky a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d) priestranstvo na rázcestí ulíc Hlavná a Ľutinská.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia /vrátane
motorového vozidla/, reklamných, informačných a propagačných zariadení ,
b) umiestnenie stavebného zariadenia /vrátane skládok materiálu pri stavebných úpravách
alebo rekonštrukciách stavieb /,
c) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky stavebného odpadu,
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
Článok 12
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 0,10 eura za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Článok 13
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného
priestranstva pre:
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a) užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného
alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
b) osobitné užívanie verejného priestranstva v čase konania kultúrnych akcií organizovaných
obcou Pečovská Nová Ves,
c)zvláštne užívanie miestnych komunikácii v zmysle osobitných všeobecne záväzných
predpisov.

V. časť
Daň za ubytovanie
Článok 14
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o zdaňovaní ubytovania sú uvedené v zákone o miestnych
daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet, základ a sadzbu dane,
vyberanie a správu dane.
Článok 15
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,33 eur na osobu a prenocovanie.
Článok 16
Vedenie evidencie
(1) Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
uvedie : dátum, meno prenocovanej osoby a výšku vybranej dane.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu o počte ubytovaných osôb vo forme „Knihy
ubytovaných“ s identifikačnými údajmi ubytovaných :
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo OP alebo CP,
b) deň príchodu a deň odchodu.
Platiteľ dane je povinný umožniť správcovi dane nahliadať do tejto evidencie za účelom
kontroly správnosti vykazovanej evidencie v náväznosti na podané daňové priznanie.
(3) Daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie podáva platiteľ dane štvrťročne bez
vyrubovania v termíne do 15. dňa po skončení štvrťroka a v tomto termíne je povinný daň za
ubytovanie uhradiť.

VI. časť
Daň za predajné automaty
Článok 17
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o zdaňovaní predajných automatov sú uvedené v zákone o
miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ
dane, sadzbu dane, vznik a zánik oznamovacej povinnosti.
Článok 18
Sadzba dane
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Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 20,00 € za jeden predajný automat
a kalendárny rok.
Článok 19
Osobitné ustanovenia o evidencii na účely dane
(1) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) sídlo prevádzky, kde je predajný automat umiestnený,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) druh predajného automatu a výrobné číslo.
(2)Daňovník je povinný viesť základné údaje o predajnom automate a to:
a) názov predajného a druh predajného automatu,
b) výrobné číslo,
c) umiestnenie predajného automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania,
e) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.
(3)Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.

VII. časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
Článok 20
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o zdaňovaní nevýherných hracích prístrojov sú uvedené
v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet
dane, základ dane, sadzbu dane, vznik a zánik oznamovacej povinnosti a správu dane.
Článok 21
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 50,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.
Článok 22
Osobitné ustanovenia o evidencii na účely dane

(1) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) sídlo prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) druh nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.
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(2) Na účely výberu dane daňovník je povinný viesť evidenciu nevýherných hracích
automatov, označiť ich štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov predajného a druh predajného automatu,
b) výrobné číslo,
c) umiestnenie predajného automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania,
e) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.
(3)Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
nevýherných hracích prístrojov.

VIII. č a s ť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Článok 23
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
uvedené v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú poplatníka, sadzbu
a určenie poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a splatnosť, vyrubenie
poplatku podľa pomôcok a vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Článok 24
Predmet úpravy
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“),ktoré vznikajú na území obce Pečovská Nová Ves okrem elektroodpadov,
použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu.

Článok 25
Osobitné ustanovenia
Obec Pečovská Nová Ves ustanovuje , že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre
obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
Článok 26
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa stanovuje :

10

a) pre fyzické osoby – obyvateľov podľa §77 odst.2 písm. a) zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku :
- 0,022 € na osobu a kalendárny deň
Poplatok za každú osobu sa zaokrúhli na celé eurá nadol.
Pôvodca odpadu je povinný triediť KO do zberných nádob na to určených.
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení
nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti / min. životnosť je 2 roky / je jej užívateľ
povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť
v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.
Pri platení poplatku budú poplatníkom vydané žetóny. Počet zberných nádob je
určený na počet osôb, pričom max. 4 osoby v domácnosti majú nárok na 1 zbernú nádobu.
Domácnosť, ktorá má viac ako 4 členov, má nárok na ďalšiu 110 l nádobu.
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si zabezpečujú pôvodcovia
odpadu na vlastné náklady, pričom fyzickým osobám – domácnostiam uhrádza obec 50 %
z výšky nákladov na nádobu právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ si zakúpi zbernú
nádoby v plnej výške / 110 l - plechová, 120 l – plastová alebo 1100 l /.
V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade
zakúpi vrece na odpad v aktuálnej cene určenej zberovou spoločnosťou.
b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby podľa §77 odst. 2 písm. b) a c)
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku :
- 0,013 €/liter komunálneho odpadu pri 110 l nádobe
(37,18 € / 26 vývozov / kalendárny rok ),
- 0,005 €/liter komunálneho odpadu pri 1100 l nádobe
(143,00 € / 26 vývozov /kalendárny rok ),
- 0,020 €/liter komunálneho odpadu pre veľkoobjemový kontajner 7000 litrov
( vývoz na základe požiadavky).
(2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa stanovuje:
- pre poplatníkov v zmysle §77 ods. 2 písm. a),b) a c) vo výške 0,020 €/ kg.
Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne obecného úradu /pri platbách do 300,- € /.
Povinnosť platenia poplatku za drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie.
Podmienky zberu drobného stavebného odpadu, nakladania s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, triedeným zberom zložiek KO, na ktorý sa nevťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov ustanoví obec v osobitnom VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom.
Článok 27
Oznamovacia povinnosť
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, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
/ďalej len „ identifikačné údaje“/, v prípade určeného zástupcu podľa §77 odst.7 zákona
aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti , a ak je poplatníkom podľa §77
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odst. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno , sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §82 zákona o miestnych daniach
a miestnom 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. Oznámenie je poplatník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Pečovskej
Novej Vsi .
Článok 28
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok za komunálny odpad podľa článku 26 odst. 1 písm. a) a b) vyrubuje obec
každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad podľa článku 26 odst. 2 nevyrubuje obec
rozhodnutím.
Článok 29
Vrátenie, zníženie a odpustenie 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 pomernú časť.
Poplatník preukáže obci túto skutočnosť hodnovernými dokladmi ktorými sú:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu ,
- oznámenie o ukončení prevádzky,
- kópia úmrtného listu ,
- potvrdenie o ukončení prechodného pobytu v obci.
(2) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka tento poplatok zníži o 50 % zo sadzby
poplatku, ak poplatník obci bez pochybností preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako
90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce alebo je držiteľom preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo je držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými dokladmi, ktorými sú :
- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci v SR alebo v zahraničí, kde je
súčasne aj ubytovaný s uvedením počtu dní,
- pracovná zmluva, potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry,
- potvrdenie o návšteve školy v inej obci SR spolu s dokladom o ubytovaní,
- preukaz fyzickej osoby s ŤZP .
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období nezdržiava
alebo nezdržiaval na území obce.

12

(3) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí , ak poplatník preukáže
bez pochybností , že 365 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval
na území obce.
Podmienkou odpustenia poplatku je predloženie hodnoverných dokladov, ktorými sú :
- doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí /pracovná zmluva, potvrdenie
zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,
pracovné povolenie/,
- doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí spolu s dokladom
o ubytovaní,
- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na území SR,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb /detský domov, domov
sociálnych služieb, domov dôchodcov/, reedukačnom zariadení,
- potvrdenie o vykonávaní kňazskej alebo rehoľnej služby mimo územia obce,
- potvrdenie o pobyte v detskom domove,
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni,
- potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(4) V prípade, že podklady budú predložené v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku
poplatník doloží aj preklad príslušného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad ) podpísaný
poplatníkom.
(5)Doklady sa predkladajú každoročne pre príslušný kalendárny rok.
(6) Na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona obec zníži poplatok v zdaňovacom období na
základe predloženého dokladu od poplatníka nasledovne:
- držiteľ Jánskeho plakety
* diamantová a zlatá plaketa o 100% zo sadzby poplatku,
* strieborná plaketa o 50% zo sadzby poplatku,
Doklad: kópia príslušnej plakety.
(7) Správca poplatku ustanovuje, že zníži alebo odpustí poplatok v zmysle článku 26 ods. 2,3
a 6 tohto VZN len v prípade, ak si poplatník riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá
evidované nedoplatky na miestnych daniach a poplatku.
(8) Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh zníženia alebo odpustenia poplatku.

IX. č a s ť
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Pečovská Nová Ves.
(2) Vyrubená daň z nehnuteľností , daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálny odpad sú splatné do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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(3) Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Peč. Novej Vsi /pri platbách do 300,-€/,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce,
c) poštovým peňažným poukazom.
(4) Ostatné náležitosti miestnych daní sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. Z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
(5) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, postupuje
sa v konaní vo veciach miestnych daní a miestnom poplatku podľa zákona č.511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov znení
neskorších predpisov.

X. č a s ť
Záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady uznieslo dňa 09.12.2016 uznesením č. 223/2016.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017
(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pečovská Nová Ves zo dňa
11.12. 2015.

V Peč. Novej Vsi, 9.12.2016
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

14

Príloha č. 1
Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady o h l a s u j e m e obci Pečovská Nová Ves, že dňom ................................ nám
*vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
- * vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
Zároveň ohlasujeme údaje, rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

Názov alebo obchodné meno

IČO
DIČ

Sídlo alebo miesto podnikania:

Zastúpená: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu:

Objem zbernej nádoby

Počet zberných nádob

Počet vývozov

V Pečovskej Novej Vsi, dňa .......................................
––––––––––––––––––––––––––––––
podpis poplatníka a pečiatka

15

*Čo sa hodí, podčiarknuť!
Príloha č. 2

Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu:
Dátum narodenia:
Podpísaný ................................................................................................................................
(svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu)
.......................................................................................................................................................
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady o h l a s u j e m obci Pečovská Nová Ves, že
dňom ................................ mi *vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
 *vzniku/* zániku trvalého pobytu v obci,
 *vzniku/* zániku prechodného pobytu v obci,
 *vzniku/* zániku práva užívať byt, rodinný dom,
 *vzniku/* zániku práva užívať nebytový priestor,
 *vzniku/* zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
 *vzniku/* zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
 *vzniku/* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území obce.
V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie
obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ........................ dňa ...........................

...................................................
podpis
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*Čo sa hodí, podčiarknuť!
Príloha č. 3
OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a platného VZN obce Pečovská Nová Ves

ODDIEL – POPLATNÍK

I.

Údaje o platiteľovi:
Rodné číslo

Priezvisko

Meno

Adresa trvalého pobyt:
Ulica

Titul

Kontakt
Číslo

Obec

T.č.
Email

II.
ODDIEL - ZMENY SKUTOČNOSTÍ ROZHODUJÚCICH NA
VYRUBENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Vznik

Dátum vzniku

Dôvod
Diamantová alebo zlatá Jánskeho plaketa
Strieborná Jánskeho plaketa

Odpustenie Dátum vzniku nároku

Dôvod, pre ktorý sa poplatník nezdržiava na území obce
Peč. N. Ves viac ako 90 dní v zdaňovacom období
Dlhodobý pobyt v zahraničí
Prechodný pobyt na území SR mimo obce PNV
Pobyt v zariadení posk. soc. služby, detskom domove,
kňazské a rehoľné povolania, výkon väzby

Iné:
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Zníženie

Dátum vzniku nároku
Pracovnoprávny alebo obdobný vzťah na území SR
Štúdium mimo obce PNV s ubytovaním

III.
ODDIEL – POPLATNÍCI, ZA KTORÝCH V ZMYSLE § 77 ods. 7
ZÁKONA č. 582/2004 Z. z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV PREVZAL
PLNENIE POVINNOSTÍ A ZA KTORÝCH OZNAMUJE UVEDENÉ
SKUTOČNOSTI
Údaje o poplatníkovi:
Rodné číslo

Priezvisko

Meno

Vyhlasujem, že všetky údaje v oznámení sú pravdivé a úplné.
Dátum: .....................

Podpis platiteľa poplatku (zástupcu) ..................................................
Podpis poplatníka uplatňujúceho si zníženie poplatku ......................

DOLOŽENÉ DOKLADY
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Príloha č. 4

Meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresa
Obec Pečovská Nová Ves
Obecný úrad
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
na ......................................................... (uviesť druh dane, poplatku)

V súlade s § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov žiadam o vrátenie daňového preplatku na ...............................................
(uviesť druh dane, poplatku), v celkovej výške ...................... €.
Použitie preplatku ( § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
vrátenie preplatku bankovým prevodom na č. ú.: ...........................................................
vrátenie preplatku v hotovosti.

........................................................
podpis daňového subjektu
Stanovisko správcu dane:
Správca dane eviduje na .....................................................(uviesť druh dane, poplatku)
u daňovníka .................................................. daňový preplatok v celkovej výške .................. €.

19

........................................................
odtlačok úradnej počiatky
a podpis zamestnanca správcu dane
Príloha č. 5
Obec Pečovská Nová Ves
Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Dohoda
všetkých spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani
z nehnuteľností
Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ak sa
spoluvlastníci nehnuteľností dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred
uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
I. ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI: (údaje o zástupcovi určenom dohodou spoluvlastníkov na
podanie daňového priznania)
Titul, meno, priezvisko:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu (ulica, orient. číslo,
obec, PSČ):
Dátum: ..........................................

............................................................
podpis daňovníka

II. ÚDAJE O NEHNUTEĽNOSTI:
Druh nehnuteľnosti

Adresa nehnuteľnosti

Kat. územie

Par. číslo

Súp. číslo

LV

III. ÚDAJE O OSTATNÝCH SPOLUVLASTNÍKOCH:
Titul, meno, priezvisko

adresa trvalého pobytu

rodné číslo

podiel

podpis
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.......................................

....................................

....................................

.................................

.......................
....................

.............

..........

..............

..........
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