
  

 
Obec Melčice-Lieskové v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 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  y  d  á  v  a   toto 
 
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

                                             č.  3/ 2008 
 

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

 
na   území   obce  Melčice-Lieskové 

 
Článok I. 

 
ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

§  1 
(1) Toto  všeobecne  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 

Melčice-Lieskové. 

(2) Obec Melčice-Lieskové na svojom  území s účinnosťou od 1.januára 2009 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 Melčice-Lieskové  na svojom území ukladá miestny poplatok za  komunálne   

odpady    a   drobné   stavebné  odpady. 

(4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, 

dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové 

zariadenie je kalendárny rok. 

 



  

 

Článok II. 

MIESTNE DANE  

            

 

§ 2 

DAŇ  Z  N E H N U T E Ľ N O S T Í 

1. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej 

časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné stavebné odpady, ktoré 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, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie 

dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania 

daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.  

§ 3 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V  

 (1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 

 582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   

 odpady    a   drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Melčice-Lieskové  

 v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach. 

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona 

 o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho 

 obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude 

 prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou. 

(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov 

 nasledovná 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                              0,28 % zo základu dane, 

b/ trvalé trávne porasty                                                        0,28 % zo základu dane, 

c/ záhrady                                                                                      0,39 % zo základu dane, 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                       0,39  % zo základu dane, 



  

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  

    využívané vodné plochy                                                            0,40 % zo základu dane, 

f/ zastavané plochy a nádvoria                                                      0,40 % zo základu dane, 

g/ stavebné pozemky                                                                     0,40 % zo základu dane, 

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                            0,40 % zo základu dane. 

 (5) Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa vynásobí výmera 

 pozemkov v m2 pre pozemky:  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je                   

  0,15 EUR / 4,52  Sk  ročne 

− pre pozemky podľa bodu (4) písm. a,b,c,e,f,g,h tohto VZN sa použije hodnota 

pozemku uvedená v prílohe č. 1 a 2 zákona o miestnych daniach. 

 (6) V prípadoch neudržiavania a nespravovania pozemkov nachádzajúcich sa v 

 zastavanom území obce, alebo v priľahlých častiach, zvyšuje sa  sadzba dane na päť 

 násobok sadzby uvedenej v odseku (4).Údržba pozemkov sa bude kontrolovať dvakrát 

 ročne a to k 31. máju a k  31. septembru daného roka.  

 

§ 4 

Daň zo stavieb 

 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona 

 o miestnych daniach. 

            (2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Melčice-Lieskové, ktoré majú 

 jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných 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 sa skutočne 

 užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť 

 nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou 

 sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.  

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

 nasledovná 

1.  stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby   . 

 ......................................................................................................0.05 EUR / 1,51 Sk 

2.  stavby  pôdohospodárskej produkcie, 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 .      ........................................................................................  

              0.06 EUR / 1,81 Sk 

3. stavby rekreačných  a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  rekreáciu ... 

               0.13 EUR / 3,92 Sk 

4.  samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené 

       alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov           

                                                                                                          0.21 EUR / 6,33 Sk 

5. priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem 

stavieb na skladovanie a administratívu ................................    2,00  EUR / 60,25 Sk 

6. stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie  

      a administratívu ..........................................................................1.16 EUR / 34,95 Sk 

7. ostatné stavby ............................................................................  0.37 EUR / 11,15 Sk 

 

(6) Sadzba dane podľa odseku 4 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách  

 zvyšuje o  0.037 EUR / 1,11 Sk  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé 

 ďalšie  podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

§ 5 

Daň z bytov 

(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona 

 o miestnych daniach. 

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Melčice-Lieskové, 

 v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické 

 osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového  

priestoru  v m2.   

1. Ročná sadzba dane z bytov je  0.055 EUR / 1,66 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy bytu a nebytového priestoru. 

 

 

 



  

§ 6 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

1. Podľa miestnych podmienok v  obci Melčice-Lieskové sa od dane z pozemkov 

oslobodzujú tieto pozemky: 

1. pozemky na ktorých sú cintoríny,  urnové háje a rozptylové lúky 

2. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

3. pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na 

vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností 

 

2. Podľa miestnych podmienok v obci  Melčice-Lieskové   sa od dane zo stavieb alebo 

od dane z bytov oslobodzujú tieto stavby: 

1. stavby alebo byty slúžiace  školám, školským zariadeniam  

2. stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov 

cirkví a náboženských spoločností ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti 

registrované štátom 

3. V  obci Melčice-Lieskové sa  znižuje daň zo stavieb a daň z bytov u týchto stavieb: 

a) o 50% daňovej povinnosti za stavby alebo byty ktorých vlastníkmi sú občania                                                

s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo  držitelia preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím a potrebou sprievodcu a ktorí žijú osamotene v byte, 

alebo dome. 

4. Zníženie dane správca dane priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31.1.   

             zdaňovacieho obdobia. 

5. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako  1 EUR / 30.13,-Sk  nebude vyrubovať ani 

vyberať (§20 zákona o miestnych daniach) 

6. Vyrubená daň je splatná: 

 a)  do  350 EUR / 10 544,10 Sk do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného 

výmeru                                                                  

 b) vyrubená daň vyššia ako  350 EUR / 10 544,10 Sk je splatná v dvoch splátkach podľa 

platobného výmeru 

 

  



  

                  (7) V roku 2009 sa postupuje podľa § 104 písm. b/ zákona o miestnych daniach.   

                  (8)  Spôsoby vyberania dane: 

1. bezhotovostným prevodom na účet 

2. zaplatením do pokladne obce Melčice-Lieskové. 

3. poštovým peňažným poukazom 

 

Článok III. 

§ 7 

Daň za psa 

 (1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 

 alebo právnickou osobou.  

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

 umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej 

 osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                       

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa 

 alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

(3) Základom dane je počet psov.  

(4) Sadzba  dane  je   4 EUR / 120,50 Sk  za  jedného psa a kalendárny rok.  

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

 mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca 

 nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom 

 psa.   

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 

 do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

 správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 

 vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 

 daň zaplatená.   

 (7) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích 

 obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia od 31. januára tohto 

 zdaňovacieho obdobia.   

(8) Spôsob vyberania dane: 



  

a/ poštovým peňažným poukazom 

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce  

c/ hotovostným zaplatením do pokladne obce                   

 (9) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Známka je 

 neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 

 povinný oznámiť správcovi dane do 14 dní odvtedy, čo zničenie, stratu známky zistil. 

 Obec vydá náhradnú známku. Úplata za vydanie náhradnej známky sa stanovuje vo 

 výške  2  EUR / 60,25 Sk 

Článok IV. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

§ 8 

(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 VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

 vlastníctve obce  Melčice-Lieskové.   Verejným priestranstvom na účely tohto zákona 

 nie sú pozemky, ktoré obec prenajíma podľa osobitného predpisu.                                          

 (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,  

d/ trvalé parkovanie vozidla.  

 (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) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je 0.33 EUR / 9,94 Sk   za  

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

 najmenej vo výške  4 EUR / 120,50 Sk 

 (7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného 

priestranstva a zaniká dňom ukončenia osobitného  užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný  osobne   alebo  písomne  podať oznámenie o začatí užívania 

verejného priestranstva Obecnému úradu v Melčiciach – Lieskovom  a to  pred  začatím  

osobitného  užívania  verejného priestranstva, najneskôr v deň  vzniku daňovej povinnosti.  

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  

mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť 

Obecnému úradu v  Melčiciach-Lieskovom skutočnosť, že osobitné užívanie verejného 

priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

7. Miestnu daň pri užívaní verejného priestranstva dlhšom ako jeden deň obec vyrubí 

platobným výmerom.  

8. Splatnosť sa stanovuje nasledovne podľa platobného výmeru. 

Spôsob platby : 

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce.  

 

Článok V.  

§ 9 

Daň za ubytovanie 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 

zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

(3) Základom dane je počet prenocovaní.  

(4) Sadzba dane  je 0.50 EUR / 15,06  Sk na osobu a prenocovanie.  

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné 

ubytovanie poskytuje. O vybratej dani vedie  prevádzkovateľ  evidenciu  v "knihe 



  

ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do 

zariadenia, v hotovosti a v slovenských korunách. Prevádzkovateľ predloží štvrťročne 

„ knihu ubytovaných “ k nahliadnutiu správcovi dane. 

 (6) Daň prevádzkovateľ  odvádza  obecnému úradu nasledovným spôsobom : 

a/ bezhotovostným prevodom na účet obce prevodným príkazom a to najneskôr   

k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca. 

 

Článok VI. 

§ 10 

Daň za predajné automaty 

 (1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú 

tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch  prístupných 

verejnosti. Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky. 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje. 

(3) Základom dane je počet predajných automatov. 

(4) Sadzba dane je 85 EUR / 2560,71 Sk  za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň 

platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na  zdaňovacie obdobie splatná 

bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane  vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň  zaplatená. 

Nárok na vrátenie pomernej časti dani zaniká, ak daňovník v uvedenej  lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi. 

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom.  Písomné 

oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, 

identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku 



  

daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu  predajného 

automatu a  miesto doterajšieho prevádzkovania. 

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu 

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce  

 (8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne, ktorú predkladá správcovi  dane 

pri začiatku a ukončení prevádzkovania. 

a/ výrobné číslo predajného automatu , 

b/ miesto prevádzkovania, 

c/ začiatok a ukončenie prevádzkovania. 

 

 

 

Článok VII. 

§ 11 

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 (ďalej len „nevýherné hracie 

prístroje“).   

(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 osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie 

prístroje prevádzkuje.  

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

(5) Sadzba dane je 85 EUR / 2560,71 SK za jeden nevýherný hrací prístroj 

a kalendárny rok. 

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích 

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   



  

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 

do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Po vyrubení dane, táto je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

Nárok na vrátenie zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote o vrátenie nepožiada. 

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom písomné 

oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, 

identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie 

pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 

nevýherného hracieho prístroja a miesto doterajšieho prevádzkovania.   

 (8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 

a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce.  

 (9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 

evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne, ktorú predkladá správcovi dane pri 

začiatku a ukončení prevádzkovania. 

a/ výrobné číslo predajného automatu , 

b/ miesto prevádzkovania, 

c/ začiatok a ukončenie prevádzkovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Článok VIII. 

§ 12 

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) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v 

odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

            (4)  Sadzba poplatku sa stanovuje na kalendárny rok nasledovne:  

 

A) Fyzické osoby prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt: 

- platba za osobu a kalendárny deň ..................................................0.04 EUR / 1,21 Sk 

 

B) Fyzické osoby, ktoré  nie sú prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt, ale vlastnia 

na území obce nehnuteľnosť /rod. dom, chata, rekreačný domček/  

- platba za nehnuteľnosť kalendárny deň...........................................0.06 EUR / 1,81 Sk 

 

C)  Poplatníci vymedzení v  § 12 ods. 2 písm. b,c, tohto nariadenia 

1. platba za zamestnanca a  kalendárny deň........................................0.12 EUR / 3,62 Sk 



  

2.  okrem poplatníkov: 

poľnohospodárske organizácie : 

- platba za zamestnanca a kalendárny deň      ..............................0.05 EUR / 1,51 Sk 

zdravotné strediská  

- platba za zamestnanca a kalendárny deň      ..............................0.04 EUR / 0,21 Sk  

 

 D) Právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť 

nachádzajúcu  sa na    

           území obce na iný účel ako na podnikanie 

           -  platba za nehnuteľnosť a kalendárny deň ....................................0.12 EUR / 3,62 Sk    

     E) Pri nehnuteľnostiach, alebo byte slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo   

        ubytovacích služieb              

      - za zamestnanca a lôžko ..............................................................0.06 EUR / 1,81 

Sk  

 F)  Ak požiada poplatník o množstevný zber, tak za vyvezenie 1 litra komunálneho  

 odpadu  zaplatí............................................................................   0.04 EUR / 1,21 Sk 

 G) Vyprázdnenie smetnej nádoby je poplatník povinný označiť lístkom, ktorý 

nadobudne 

   bezplatne (3 ks na osobu a rok) alebo za odplatu  0.30 EUR / 9,04 Sk  za 1 ks na               

Obecnom  úrade. 

 

   (5)  Na účely tohoto VZN sa za zamestnanca  považuje: 

                          a)  zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovno-právny vzťah  

    b)  fyzická osoba oprávnená na podnikanie 

                c)   osoba, ktorá nemá uzatvorený pracovno právny vzťah, ale výkon jej práce                                                 

sa riadi podľa iných právnych predpisov 

 

 (6) 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  platil 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 o počte zamestnancov podľa § 12 ods. 5 tohto nariadenia. 

(7) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 

povinnosť platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  

poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

(8) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.  

(9)  Splatnosť poplatku je 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 

       (10) Obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré     

poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:  

a/ potvrdenie vojenskej správy, 

b/ právoplatná pracovná zmluva, 

c/ potvrdenie o dlhodobých pobytoch v zahraničí v slovenskom jazyku. 

(11) O zníženie poplatku možno žiadať v tomto prípade: 

                   rodiny so 4 a viac deťmi do 15 rokov, na základe písomnej žiadosti poplatníka. 

                  V tomto prípade sa poplatok vyrubí, ako pri päťčlennej rodine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Článok IX. 

 § 13 

Záverečné  ustanovenia 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  

odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  

poplatkov  v  znení neskorších predpisov. 

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Melčice-Lieskové sa uznieslo 

Obecné zastupiteľstvo v Melčiciach-Lieskovom  dňa 12.12.2007  uznesením č.90/08/OZ  

(3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje   

  VZN obce Melčice-Lieskové č. 2/2007 o   miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady.  

             (4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009 

 

 

V Melčiciach-Lieskovom dňa  25.11.2008 

 

 

 

 

        Ing.Miroslav Matiáš 

            starosta obce  

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Melčice-Lieskové dňa 27.11.2008 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Melčise-Lieskové dňa 15.12.2008 

VZN zvesené: 31.12.2008 

VZN nadobúda účinnosť dňa:  01.01.2009 

Tento návrh VZN  3/2008 ruší VZN  2/2007 a nadobúda účinnosť : 01.01.2009 



  

 


