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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce vyvesený: 22.11.2018 

Návrh zvesený z úradnej tabule obce dňa: 07.12.2018     

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN: 07.12.2018                

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce schválené OZ: 08.12.2018, 

uznesením č. 10/2018. 

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce vyvesené na úradnej tabuli dňa: 

10.12.2018 

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce nadobúda účinnosť: 01.01.2019                



 

Obec Malý Lapáš v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami Zák. č. 582/2004  Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ ODPADY 

 

č. 01/2019  

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Malý Lapáš 

 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§  2 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní a miestneho 

poplatku, ktoré sa vyberajú v období od 01.01.2019, jednotlivé sadzby daní a poplatku, vznik 

a zánik povinnosti platenia, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku 

daňovej  povinnosti, splatnosť daní  a poplatkov a úľavy a oslobodenie od platenia  daní a 

poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní a poplatkov a aj ďalšie náležitosti 

vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce Malý Lapáš. 

 

Druhy daní a poplatkov 

§ 3 
 

1/ Obec Malý Lapáš vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Malý Lapáš 

tieto miestne dane a poplatky:  

 

a) daň z nehnuteľnosti 

b) daň za psa 

c) daň za jadrové zariadenie 

d) poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov 

e) daň  za užívanie verejného priestranstva 

f) daň za ubytovanie  

 

 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

§ 4 

 
1/ Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: 

a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb  



 

I. Oddiel 
D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

§ 5 
Základ dane a sadzba dane 

 

 

1/ Správca dane ustanovuje na území obce Malý Lapáš hodnotu pozemku, ktorou sa pri 

výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za  

 

a)  Ornú pôdu 0,6638 €/m2 

b) Trvalé trávnaté porasty 0,6638 €/m2 

c) záhrady   1,3200 €/m2 

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy   
0,7400 €/m2 

e) Zastavané plochy 1,3200 €/m2 

f) Stavebné plochy 13,2700 €/m2 

g) Ostatné plochy 1,3200 €/m2 

 

 

2/ Ročná sadzba dane z pozemkov na území  obce Malý Lapáš je pre všetky druhy pozemkov 

0,50%.  

 

II. Oddiel 
D A Ň   Z O   S T A V I E B 

§ 6  

Sadzba dane 

 

 

1/ Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Malý Lapáš , okrem stavieb 

nachádzajúcich sa v jednotlivej časti  obce uvedenej v § 4 ods. 2  tohto všeobecne záväzného 

nariadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:  

       

a)  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu 
0,06 € 

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

0,10 € 

c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu   
0,25 €   

d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a 

stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových 

domov  

0,25 € 

 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu 

0,60 €   

 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 
0,25€ 

 za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f). 0,25 € 

 



 

 

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre stavby na bývanie príplatok za podlažie 

0,06 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia  a 0,08 €/m2 pri 

chatách a garážach za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

III. Oddiel 
§ 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1/ Správca dane  od dane z nehnuteľností oslobodzuje: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky 

b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzea, knižnice, divadlá, kiná, výstavné 

siene, osvetové zariadenia. 

 

2/ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb  vo výške: 

a) 50 %  z daňovej povinnosti na domy  vo vlastníctve občanov starších ako 75 rokov, 

ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, ak bývajú osamote. 

 

TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

§  8 

 

1/ Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. U vlastníkov 

mladších ako 18 rokov je platiteľom dane zákonný zástupca dieťaťa, spravidla jeden 

z rodičov. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 

 

2/ Príslušnosť na vyrubenie dane za  psa sa riadi podľa miesta trvalého bydliska alebo sídla /u 

právnickej osoby/ vlastníka psa. 

 

3/ Daň sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu. 

 

 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

1/ Daňovník je povinný: 

a) bezodkladne po nadobudnutí, najneskôr do 30 dní prihlásiť psa do „Evidencie psov 

Obecného úradu v Malom Lapáši“, a to bez ohľadu na jeho vek. 

b) podať priznanie k dani za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti  t.j. dovŕšením 

šiestich mesiacov veku psa. 

c) Daňovník je povinný bezodkladne hlásiť správcovi dane v písomnej podobe 

akékoľvek zmeny daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho 

predaji. 

 

2/ Sadzba dane je 5.00 €  ročne za  jedného psa. Za druhého a ďalšieho psa sa stanovuje daň      

5.00 €. 

 

3/ Daň  sa platí  jednorazovo za celý rok. 

 

4/ Obec Malý Lapáš vyrubí poplatok platobným výmerom. 



 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 9 

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

priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného    

priestranstva. 

 

2/ Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo     

vlastníctve obce. 

 

3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho     

na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,     

zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé    

parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. 

 

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 alebo parkovacie miesto. 

 
6/ Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v mene euro za každý aj začatý 

m2  osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň a za dočasné parkovanie 

motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto. 
Sadza dane: 

 a/  0.66 €/m2/ / l hod. 

 

7/ Krátkodobý ambulantný predaj - predaj do 3 hodín, sadzba 5 Eur aj  s vyhlásením v 

miestnom rozhlase a s parkovaním mot. vozidla na verejnom priestranstve.  

 

8/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 

užívania verejného priestranstva. 

 

9/ Dlhodobé parkovanie úžitkového motorového vozidla – 30 €/ročne za jedno vozidlo. 

 

PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§ 10 

Predmet dane  

1/ Predmetom dane za ubytovanie je prechodné ubytovanie  fyzickej osoby v ubytovacom 

zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

 

2/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá  sa v zariadení bezodplatne prechodne ubytuje. 

 

3/ Základom dane je počet prenocovaní. 

 

4/ Sadza dane je 0,33 krát počet prenocovaní. 

 

5/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné  prechodné ubytovanie 

poskytuje. 



 

ŠIESTA ČASŤ 
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE 

§ 11 

 

1/ Daň za jadrové zariadenia upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné starobné odpady v znení neskorších 

predpisov. 

 

2/ Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna 

reakcia a vyrába sa elektrická energia. 

 

3/ Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a 

povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výboru elektrickej energie. 

 

4/ Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 

ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru SR. Na zmenu oblasti 

ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane 

neprihliada. 
 

5/ Sadzba dane v obci Malý Lapáš, ktorá sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým 

zariadením v Mochovciach, v pásme nad 2/3 polomeru 0,0006 eura za m2. 

 
Oznamovacia povinnosť  a vyrubenie dane 

§ 12 

1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku 

daňovej povinnosti. 

 

2/ Daň za jadrové zariadenia vyrubí obec do 31. januára zdaňovacieho obdobia za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

 

3/ Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

§ 13 

 
 1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

 

2/ Ak 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 



 

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. 

 
Sadzba poplatku 

§ 14 

 
1/ Obec Malý Lapáš ustanovuje sadzbu poplatku: 

a) vo výške 0,0548 € za osobu a kalendárny deň (20.00 € za osobu a kalendárny rok) pre 

fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt 

b) vo výške 0,0822 € za osobu a kalendárny deň (30.00 € za osobu a kalendárny rok) pre 

fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový 

priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť 

c) pre právnickú osobu, podnikateľa, ktorý  je  oprávnený  užívať  alebo  užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania nasledovne: 

- Poplatok  pre  poplatníka  sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu zbernej nádoby 

v litroch, frekvencie odvozov a sadzby, 

- V súlade s §78 ods. 1 písmeno a) zákona  582/2004  Z. z.  v znení neskorších  

predpisov  stanovuje obec poplatok 0,010 EUR za liter komunálneho odpadu. 

 

Frekvencia vývozov je stanovená: 1 x 14 dní, t. j. 26 vývozov za rok. 

Obec  Malý  Lapáš  stanovuje  poplatok  za jednu smetnú nádobu pri frekvencii 26 

vývozov za rok nasledovne: 

- 110 litrová nádoba - 28,60 € 

- 120 litrová nádoba - 31,20 € 

- 240 litrová nádoba - 62,40 € 

-  1100 litrová nádoba - 286,00 € 

 

2/ Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych 

podmienok a členenia zástavby sa určuje nasledovne: 

 

a) Rodinné domy - domácnosti:   

- 1 ks 240 l zberná nádoba alebo 2ks 110 l – (1 - 3 občania), 

- 2 ks 240 l alebo 4 ks 110 l zberná nádoba - (4 – 6 občanov) 

-  3 ks 240 l alebo 6 ks 110 l zberná nádoba - (7 a viac občanov) 

 

b) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ: 

- podľa počtu zaplatených nádob na OcÚ. 

 

3/ Poplatky uvedené v sadzobníku vyrubí obec platobným výmerom 

 

 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

§ 15 

 
1/ V prípade ak došlo u poplatníka uvedeného v ustanovení §77 ods. 2 písm. a) zákona, 

k zmene už ohlásených údajov, tento je povinný postupovať v súlade s § 80 zákona č. 

582/2004 Z. z.  Vzor ohlásenia k poplatku tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

 



 

2/ Ak poplatník podáva správcovi poplatku ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. 

z. je povinný predložiť s ohlásením doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť 

uvedených údajov. 
 

3/ Každý poplatník dostane nálepku na prvý kalendárny polrok, ktorou označí smetnú nádobu. 

Nálepku na prvý polrok dostanú iba poplatníci, ktorí si splnili svoju daňovú povinnosť voči 

obci za predchádzajúce roky. Nálepku na druhý polrok dostanú poplatníci, keď zaplatia za 

zber a likvidáciu odpadu za príslušný rok. Domácnostiam, ktoré nebudú mať označené smetné 

nádoby nálepkou obce, nebudú smetnú nádoby vysypané. 

 

Odpustenie poplatku 

§ 16 

1/ Obec Malý Lapáš odpustí alikvótnu časť poplatku za KO a DSO za obdobie, za ktoré 

poplatník preukáže obci hodnoverným dokladom, že sa v kalendárnom roku viac ako 90 dní 

nezdržiaval na území obce.  

 

2/ Poplatník preukáže okolnosti každoročne podľa ods. 1 hodnoverným dokladom, napr. 

fotokópiou pracovnej zmluvy, potvrdením od zamestnávateľa, o štúdiu v zahraničí, 

fotokópiou víza, dokladom od iného obecného úradu o prihlásení k prechodnému pobytu 

a zaplatení poplatku za KO a DSO, o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia 

slobody, o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a iné doklady, v ktorých bude uvedený 

dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na 

odpustenie zaniká a pod. 

 

3/ Žiadosť o odpustenie poplatku za KO a DSO za bežný rok môže poplatník podať písomne 

na Obecnom úrade v Malom Lapáši – Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, v lehote 

najneskôr do 31.01. bežného roka. 

 

Zníženie poplatku 

§ 17 

1/ Obec Malý Lapáš ako správca dane a poplatkov, na odstránenie tvrdosti zákona a tohto 

VZN zníži na základe žiadosti poplatníka: 

 

a) Na každé dieťa do dosiahnutia 15 rokov veku v kal. roku na 0,0301 € za osobu a 

kalendárny deň (11.00 € za osobu a kalendárny rok)  

 

b) Osoba na trvalom alebo prechodnom pobyte v obci vo veku nad 70 rokov na 0,0301 € za 

osobu a kalendárny deň (11.00 € za osobu a kalendárny rok). 

 
Vrátenie poplatku 

§ 18 

1/ Obec vráti alikvótnu časť poplatku za poplatníka, ktorý zomrel v priebehu kalendárneho 

roka. 

 

2/ Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti 

poplatníkovi do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o vrátenie preplatku. Žiadosť 

poplatník doručí na Obecný úrad v Malom Lapáši – Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš. 

 

 



 

ÔSMA ČASŤ 
SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 

§ 19 

 

1/ Miestnu daň alebo miestny poplatok môže daňovník alebo poplatník uhradiť: 

a) v hotovosti v pokladni obecného úradu  

b) poštovou poukážkou 

c) prevodným príkazom na účet obce. 

 

2/ Miestna daň, miestny poplatok, splátka dane a pomerná časť dane sa zaokrúhľujú na 

eurocenty nadol. 

 

3/ Správca poskytuje elektronické služby: 

a) posielanie výmerov emailom na požiadanie 

b) slovensko.sk 

 

4/ Kontrolnú činnosť nad týmto VZN vykonávajú: 

a) hlavný kontrolór obce 

b) poslanci Obecného zastupiteľstva 

c) poverení zamestnanci Obecného úradu 

 

 

DEVIATA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

§ 20 

 

1/  V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Malý 

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

odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Malý Lapáš a na internetovej stránke obce Malý 

Lapáš dňa 10.12.2018 

 

2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Lapáši dňa: 08.12.2018, uznesením č. 10/2018. 

 

 

3/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší: 

- VZN č. 06/2017 schválené dňa 14.12.2017 uznesením OZ č. 135/2017 a účinnosťou 

od 01.01.2018 

- VZN č. 01/2016 schválené dňa 19.11.2015 uznesením OZ č. 43/2015 a účinnosťou od 

01.01.2016  

- VZN č. 02/2016 schválené dňa 19.11.2015 uznesením OZ č. 44/2015 a účinnosťou od 

01.01.2016 

 

 

V Malom Lapáši, dňa 08.12.2018 

 

 

        PaedDr. Peter Švec Ph.D. 

        Starosta obce Malý Lapáš 


