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Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovciach na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582//2004  Z. z.  o miestnych daniach                       
a   miestnom   poplatku    za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady   v znení 
neskorších zákonov  v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Vrbovce  toto        
 

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Návrh 

č. 6/2022 

o miestnych daniach a   miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné    odpady  na  území  obce Vrbovce 

 

ČI.I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto  všeobecné  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  
odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Vrbovce. 
2. Obec  Vrbovce na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
a) daň z nehnuteľností, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
3. Obec Vrbovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné   
stavebné  odpady. 
4. Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností je kalendárny rok. 
 

      Čl. II 
                                  Miestne  dane 
                                                               Odst. I. 

        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“). 
 

A) Daň z pozemkov 
             Základ dane  

 
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: 
a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady 
b) 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 NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
- 0,1729 € / 1m2 orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady 
- 0,0375 € / 1m2 za trvalé trávnaté porasty 
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2. Základom dane z pozemkov pre  
a) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 
b) rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

je hodnota: 
- 0,0531 €/ 1m2 

 
Takto určená hodnota pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 
znaleckým  posudkom. 
 
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: 
a) záhrady 
b) zastavané plochy a nádvoria  
c) stavebné pozemky 
d) ostatné plochy 

je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov na 
1 m2 uvedenej v prílohe č. 2. zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
-    1,85 €/ 1m2 – záhrady 
-    1,85 €/ 1m2 – zastavané plochy a nádvoria 
-  18,58 €/ 1m2 – stavebné pozemky 
-    1,85 €/ 1m2 – ostatné plochy  

Sadzba dane 

 
Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0, 25% zo základu dane. 
 
Ročná sadzba dane z pozemkov sa v celej obci zvyšuje podľa § 8 odst. 2 zákona NR SR                                
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady nasledovne: 
 

 Pozemok Ročná sadzba dane zo základu dane 

a orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady       1,06 % 

b trvalé trávne porasty                                    1,06 % 

c zastavané plochy a nádvoria                       1,18 % 

d záhrady   1,18 % 

e stavebné pozemky                        0,93 % 

f ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                       1,18 % 

g  lesné pozemky a rybníky s chovom rýb              0,70% 

                                          
B)  Daň zo stavieb 

 
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Vrbovce, ktoré majú jedno alebo viac 
nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré 
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sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť 
nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.  
2. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie 
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.  
3. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,03 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy . 
4. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v čl. II., bode B, odst. 3 tohto VZN sa zvyšuje podľa 
§ 12 odst. 2 zákona č. zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 
 

 Stavba  Ročná sadzba dane 
€/m2 

a 
stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu 

 
       0,152 €/m2 

b 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej   pôdohospodárskej produkcie, stavby pre 
vodné hospodárstvo, okrem stavieb na    skladovanie inej ako 
vlastnej poľnohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu 

 
       0,126 €/m2 

c 
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 
individuálnu rekreáciu 

 
       0,384 €/m2 

d 
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo  používané na tieto účely, postavené mimo 
bytových domov 

 
0,544 €/m2 

e 
priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu 

 
1,168 €/m2 

f 
stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť a zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu 

 
1,168 €/m2 

g 
 

ostatné stavby        0,384 €/m2 

 
5. Upravená sadzba dane podľa  čl. II., bodu B, odst. 4  sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách 
o 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy a  za každé ďalšie  podlažie, okrem prvého 
nadzemného podlažia. 

C) Daň z bytov 

 
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Vrbovce, v ktorom aspoň jeden 
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú 
byty a nebytové priestory. 
2. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.   
3. Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2  podlahovej plochy bytu 
a nebytového priestoru.  
4. Ročná sadzba dane z bytov uvedená v čl. II., bode C, odst. 3 tohto VZN sa zvyšuje podľa § 16 
odst. 2. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 
-  0,142 €/m2 za byty a nebytové priestory  
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Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

  
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb § podľa 
17 odst. 2  a odst. 3  zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie 
sú založené  alebo zriadené na podnikanie  nasledovne:  
a) pozemky a stavby vo vlastníctve cirkví  
b) močiare, plochy slatín a slancov 
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 
d) pozemky a časti pozemkov v prírodných pamiatkach a vo vyhlásených ochranných pásmach 

s tretím a štvrtým stupňom ochrany. 
 

                              Vyrubovanie dane  
 
1. Správca dane vyrúbi  daň platobným výmerom. 
2. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2,00 € nebude vyrubovať ani vyberať. 

 

                 Platenie dane 
 
Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výberu.  

 
                   Odst. 2 

    Daň za užívanie verejného priestranstva 

  
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce Vrbovce, 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) vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  
obce, 
c) námestie obce, 
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce. 
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva  na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 
3. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia 
lunaparku a iných atrakcií,  
c) umiestnenie skládky.  
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 . 
6. Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0,50 € za každý aj začatý m2  osobitne  
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 
7. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
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8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  
9. Obec vyrúbi daň platobným výmerom, vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru.  
 

                                               Čl. III. 
                                                       Miestny poplatok 

         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 a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
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, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast 
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 
"nehnuteľnosť"), 
b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území  obce na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania. 
3. Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, 
poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto 
ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo 
užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/. 
4. 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;  ak 
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo 
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 
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. 
5. Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 
6. Sadzba poplatku je 
a) pre  občana  s  trvalým  alebo  prechodným  pobytom stanovená  vo  výške  0,069 €  na 
kalendárny deň a osobu,  
b) pre fyzické osoby, ktoré užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť na území obce 
a nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt je stanovená pre rodinný dom a rekreačnú chatu 
vo výške 0, 083 € za kalendárny deň v určenom období,  
c) na drobný stavebný odpad, ktorý vznikol pri bežných udržiavacích prácach vykonávaných 
fyzickou osobou je  zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín, ktorý je stanovený vo výške 0,025 € za 1 kg drobného stavebného odpadu,  
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d) pre  podnikateľské subjekty a právnické osoby je stanovená sadzba poplatku   nasledovne: 
- vývoz 110 l nádoby (1 nádoba) 55 € /rok.  
 

                         Ohlásenie 
 
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, 
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 
obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených 
údajov, ohlásiť obci  
a) 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, 
identifikačné číslo (IČO), 
b) identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 
zákona o miestnych daniach, 
c) údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je 
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  uvádzané 
údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83 zákona 
o miestnych daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku. 
2. Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade ak zistí, že jeho povinnosť platiť  
poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrúbená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, 
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

 
         Vyrúbenie poplatku 
 

1. Poplatok vyrúbi správca poplatku jedenkrát ročne platobným výmerom pre platiteľov 
paušálneho poplatku. 
2. Poplatník poplatku za množstvový zber  právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, platí 
tento poplatok Obecnému úradu Vrbovce. Poplatok pri množstvovom zbere zodpovedá 
vyprodukovanému množstvu komunálnych odpadov. Pre určenie potreby počtu nádob, ich 
veľkosti a intervaly vývozu si uzatvorí poplatník zmluvu o vývoze a zneškodňovaní 
komunálnych odpadov s povereným subjektom. Poplatník zaplatí poplatok na základe 
platobného výmeru.    
3. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vyrúbi správca poplatku 
platobným výmerom.   

                                                  
  Splatnosť poplatku 
 

Poplatníci, fyzické osoby, právnické osoby, alebo fyzické osoby podnikatelia sú povinné 
uhradiť poplatok obci poštovou poukážkou v hotovosti do pokladne obecnému úradu, alebo  
 
bezhotovostným prevodom ma č. účtu: IBAN: SK46  0200 0000 0000 0332 4182 v termínoch: 
a) jednorázovo, 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 
b) v dvoch splátkach: 1.splátka 15 dní  od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru , 
2. splátka do 31.  augusta.   
c) poplatok sa drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín  uhradí poplatník  jednorazovo na 
základe platového výmeru do  15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
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Oslobodenie 
 

Správca poplatku zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka ak správcovi 
preukáže:  
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí  na základe 
nasledovných podkladov: potvrdenie, resp. čestné prehlásenie o zdržiavaní mimo územia 
obce Vrbovce, ktoré musí obsahovať: meno, priezvisko, identifikačné údaje, trvalý 
a prechodný pobyt (pokiaľ je) a údaj  v akom časovom rozpätí a kde sa zdržiaval, 
b) že je študentom strednej alebo vysokej školy, ubytovaný v mieste štúdia na internáte, alebo 
na priváte, bývajúci v ubytovacom zariadení. Poplatník spolu so žiadosťou predloží doklad 
o ubytovaní v ubytovacom zariadení, alebo potvrdenie o prechodnom pobyte, na základe 
ktorého sa poplatok zníži o 50%. 
       

Čl. IV. 
   Spoločné a záverečné  ustanovenia 

              
     A) Spoločné ustanovenia 

 
Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Vrbovce prostredníctvom 
starostu obce a poverených zamestnancov Obce Vrbovce  .  
       

          B) Záverečné ustanovenia 
 
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na   
     zákon NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  
     a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 563/2009 Z. z.  
     daňový poriadok v znení neskorších predpisov. 
2. Na tomto VZN Obce Vrbovce sa  u z n i e s l o  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovciach dňa   
     ................................ uznesením č. ........................................  
3. Návrh VZN  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
     stavebné odpady   bol zverejnený na úradnej tabuli a  na www. stránke Obce Vrbovce na  
     pripomienkovanie občanom dňa  ......................... do ..............................  
4. Týmto VZN sa ruší VZN č. 10/2020, schválené obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2020,  
     uznesením číslo  17/G/20.    
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbovce  nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia  

     § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

     pätnástym dňom odo dňa zverejnenia.   

 

 

 

 
 
Vo Vrbovciach dňa  18.12.2022                        Mgr. Dušan Eliáš  
                         starosta  obce 
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