
 

 
 
Obec Malý Lapáš v súlade s ustanovením § 6 odst. 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.2/2016 
 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce 
 

MALÝ LAPÁŠ 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
§  1 

 1/Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní a miestneho 
poplatku , ktoré sa vyberajú v období od 1.1.2016, 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. 
 
 2/ Obec Malý Lapáš vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Malý 
Lapáš tieto miestne dane a poplatky:  
 
a/ daň za psa 
b/ daň za jadrové zariadenie 
c/ poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných              
stavebných odpadov 
d/ daň  za užívanie verejného priestranstva 
e/ daň za ubytovanie  
 

Daň za psa 
§  2 

 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. 
 

§ 3 
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. 

 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, vždy najneskôr do 30. 3. toho - ktorého roka. 
4/ Obec Malý Lapáš vyrubí poplatok platobným výmerom. 
 
 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
§ 4 

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. 
 

§ 5 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 

§ 6 
Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného  
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 
 
 
 



 

§ 7 
Sadzba dane 

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. 
 Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká 
skončením užívania verejného priestranstva. 
 Dlhodobé parkovanie úžitkového motorového vozidla – 50 €/ročne za jedno vozidlo. 
 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
§ 8 

Predmet dane  
Predmetom dane za ubytovanie je prechodné ubytovanie  fyzickej osoby v ubytovacom 
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis . 
 

§ 9 
Daňovník  

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

§ 10 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 
 

§11 
Sadza dane 

Sadza dane je 0,33 krát počet prenocovaní. 
 

§ 12 
Vyberanie dane 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné  prechodné ubytovanie 
poskytuje. 
 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE 
§ 13 

Predmet dane 
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha 
štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia. 
 

§ 14  
Daňovník 

Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. 
 
 
 



 

§ 15 
Základ dane 

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením. 
 

§ 16 
Sadzba dane 

Sadzba dane je: 
- v pásme 3. nad 10 km do 20 km 

§ 17 
Oznamovacia povinnosť  

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. 

 
§ 18 

Vyrubenie dane 
Daň za jadrové zariadenia vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
 

§ 19 
Platenie dane 

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

 
§ 20 

Správca dane 
Miestne príslušnou obcou je obec, ktorej zastavané  územie, alebo jeho časť sa nachádza 
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. 
 

 
§ 21 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
 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. 
 

§ 22 
Sadzba poplatku 

1.   Sadzba poplatku sa stanovuje na 18.00 €,  za osobu a kalendárny rok. 
 2.   Poplatky uvedené v sadzobníku vyrubí obec platobným výmerom 
 3.   Platenie poplatku: 

a/ Fyzická osoba – v hotovosti v pokladni obecného úradu / aj formou splátok/,  
    alebo prevodným príkazom na účet obce. 
b/ Právnická osoba a fyzická osoba ako podnikateľ –prevodným príkazom na     
    účet obce.  

 4. Termín 1. splátky. do 31. 3. 2016. 
 

§ 23 
Zníženie poplatku 

Správca dane určil na rok 2016 zníženie poplatku: 
  a/ Na každé dieťa do dosiahnutia 15 rokov veku v kal. roku na 10.00  € 
  b/ Samostatne žijúca osoba v domácnosti vo veku nad 75 rokov na  10.00 € 
 

 
SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 

§ 24 
 1/ Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej 
povinnosti do jedného mesiaca  od vzniku, alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom 
poplatku. 
 Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, 
resp. jeho splatná časť od prvého dňa v mesiaci  nasledujúcom po dni, keď vznikla  
poplatková povinnosť. Za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 
sadzby, pokiaľ týmto všeobecne záväzným nariadením nie je stanovený iný spôsob vyberania 
a platenia poplatkov.      
  
 
 

§ 25 
 Poplatník platí /odvádza poplatky správcovi poplatkov – obci Malý Lapáš 
týmito spôsobmi: 
a/ v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade 
v Malom Lapáši. 
b/ šekom, ktorý dostane na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce Malý Lapáš. 
c/ odvodom na účel obce Malý Lapáš,  prevodným príkazom. 
 
 
 



 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
§ 26 

 1/  Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 
odkazuje sa na zák. SNR č.582/2004 Zb. 
 2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
v Malom Lapáši dňa:  19.11. 2015             uznesením č. 42/2015 
 
 
V Malom Lapáši, dňa 19.11. 2015    
 
 
 
        Peter Vavro 
        Starosta obce 
        Malý Lapáš 
 
 
 


