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ZVEREJNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ŠALOV
podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
TOTO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE BOLO ZVEREJNENÉ:
• NA ÚRADNEJ TABULI OBCE

30.11.2015 – 14.12.2015

• NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE
WWW.SALOV.SK

30.11.2015 – 14.12.2015

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od
dátumu vyvesenia.
Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na
obecnom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá a musí byť odôvodnená.
Zverejnený návrh bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ........................
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Obecné zastupiteľstvo v Šalove podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a podľa ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznieslo na tomto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE ŠALOV
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Šalov
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Šalove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že 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 č. 582/2004 Z. z.“) a podľa ust.§ 81 ods. 3 a 8
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2016 miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady pre obec Šalov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalov.
§2
DRUHY MIESTNYCH DANÍ
1. Na území obce Šalov sa zavádzajú tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností, ktorá v podmienkach obce zahŕňa daň z pozemkov a daň zo stavieb,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
2. Miestnym poplatkom, ktorý zavádza obec je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§3
DAŇ Z POZEMKOV
1. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov je hodnota
pozemku bez porastov 0,4245 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
2. Základom dane z pozemkov u trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov
0,1297 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
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3. Základom dane z pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku určenej správcom dane
vo výške 0,0923 €/m2. Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.
4. Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je:
a) 1,32 € za záhrady,
b) 1,32 € za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
c)

13,27 € za stavebné pozemky,

d) 1,32 € za ostatné pozemky.
5. Ročná sadzba dane z pozemkov:
a) podľa ods. 1, 2, je 0,45 % zo základu dane,
b) podľa ods. 3 je 0,50 % zo základu dane,
c)

podľa ods. 4 písm. a) a b) je 0,25 % zo základu dane,

d) podľa ods. 4 písm. c) a d) je 0,30 % zo základu dane.
§4
DAŇ ZO STAVIEB
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,10 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,133 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,33 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
e) 0,10 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až e).
2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,033 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
OSLOBODENIE OD DANE
Oslobodené od dane sú pozemky:
a) verejne prístupných parkov, priestorov, športoviska a cintorína,
b) pozemky užívané školou a školským zariadením,
c) pozemky vo vlastníctve cirkví slúžiace školským zariadeniam,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
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e) stavby slúžiace školám, školskému zariadeniu,
f) stavby vo vlastníctve cirkví, ktoré slúžia na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských
obradov.
§6
ZNÍŽENIE DANE
1. Správca dane ustanovuje zníženie vo výške 30 % dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú
fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
2. Správca dane zníži daň do výšky 50% na pozemky močiarov, rašelinísk, remízok, hájov,
vetrolamov a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, pásma ochrany prírodných liečivých
zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových.
3. Správca dane ustanovuje zníženie dane vo výške 50 %:
a) za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie,
b) za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
fyzických osôb starších ako 70. rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
4. Zníženie dane poskytne správca dane na základe podanej žiadosti doloženej príslušnými
dokladmi k daňovému priznaniu.
§7
PLATENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI
l. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. V prípade, ak výška dane presahuje čiastku 17,00 € u fyzickej osoby a 175,00 € u právnickej
osoby za rok, daň môže byť uhradená aj v štyroch rovnakých splátkach, a to:
a) prvá splátka do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) druhá splátka do 30. júna príslušného roka,
c) tretia splátka do 30. septembra príslušného roka,
d) štvrtá splátka do 30. novembra príslušného roka.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v ods. 2.

DRUHÁ ČASŤ
§8
DAŇ ZA PSA
1. Základom dane je počet psov.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
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a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) 3,50 € za psa chovaného v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo pozemku na území
obce,
b) 3,50 € za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií.
4. Správca dane v súlade s ust. § 29 cit. zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za psa:
a) ak je vlastníkom alebo držiteľ psa osamelo žijúca osoba nad 70 rokov,
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pričom oslobodenie od dane
daňovník je povinný preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie,
c) ak daňovník vlastní alebo drží viac psov, v zmysle ods. 3 písm. a) je od dane oslobodený iba za
jedného psa.
5. Pri vzniku daňovej povinnosti je potrebné doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho preukazu
(údaje o psovi a vlastníkovi/držiteľovi psa, očkovanie proti besnote, tetovacie číslo alebo číslo
transpordera – mikročipu) a pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa, potvrdenie
od veterinára o úhyne. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému)
zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník
psa povinný oznámiť do 30 dní správcovi dane, ktorý za úhradu vydá novú známku. Povinnosťou
vlastníka je pri odhlásení psa evidenčnú známku vrátiť.

PIATA ČASŤ
§9
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným
priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia; zariadenia cirkusu, lunaparku a
iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene z dôvodu
výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby podzemných inžinierskych sietí na základe
stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia a pod. Osobitným užívaním verejného
priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo
havárie rozvodov a verejných sietí.
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) na poskytovanie ambulantných služieb (brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod.),
0,30 €/m2/deň,
b) pre účely ambulantného predaja občerstvenia, pohostinskej činnosti, pre účely predaja
potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok,
vianočných stromčekov,
0,30 €/m2/deň,
c) v prípade trvania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií,

0,20 €/m2/deň,
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d) ambulantný predaj napr. knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy, umiestnenie stojanov
s tovarom pred prevádzkovú jednotku, drobné umelecké predmety a drobné remeselné
výrobky, sezónny a propagačný predaj),
0,20 €/m2/deň,
e) pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, drobný tovar
(darčekové predmety, ozdobné bližšie nešpecifikované predmety, drogistický tovar, športové
potreby a hračky),
0,30 €/m2/deň,
f) za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných a iných
zariadení, pre stavbárske lešenie, stavebný materiál, pre palivá a pre veľkoobjemové
kontajnery,
0,20 €/m2/deň,
g) za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie, reklamných, propagačných a
informačných stojanov, kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva, prevádzkovanie
parkovania osobných motorových vozidiel na trávnatých plochách,
0,40 €/m2/deň.
4. Písomné povolenie na základe žiadosti na užívanie verejného priestranstva s predpísanými
náležitosťami podľa § 5 VZN obce o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Šalov.
5. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane:
a) pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
b) pre kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo
akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch.

SIEDMA ČASŤ
§ 10
POPLATOK
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré
vznikajú na území obce Šalov, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu.
2. Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.
3. Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov (ďalej len „KO“)
a drobných stavebných odpadov (ďalej len „DSO“) je:
a) za komunály odpad 0,0369 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú pre fyzickú osobu,
ktorá má v obci Šalov trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce
Šalov oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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
„nehnuteľnosť“),
b) pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov je zavedený množstevný zber, a sadzba poplatku je 0,0203 € za jeden
liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri nádobách s objemom 60 litrov
(vrecia), 110 litrov, 120 litrov,
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c)

za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 0,0450 € za kg pre fyzickú osobu, ktorá má
v obci Šalov trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Šalov
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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
„nehnuteľnosť“). Poplatok sa nevyrubuje ale platí sa v hotovosti pri odovzdaní drobného
stavebného odpadu na mieste určenom obcou a následne bude poplatníkovi vydaný
príjmový pokladničný doklad.

4. Správca poplatku ustanovuje zníženie poplatku na sumu 0,0185 € osoba a kalendárny deň, ak
sa poplatník preukáže nasledovnými dokladmi:
a) potvrdenie o návšteve školy na území SR (s výnimkou denne dochádzajúcich študentov),
b) potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/agentúry alebo pracovnú zmluvu na území SR
(s výnimkou denne dochádzajúcich),
c) potvrdenie o prechodnom pobyte.
5. Správca dane ustanovuje odpustenie poplatku, ak sa poplatník preukáže nasledovnými dokladmi:
a) potvrdenie o návšteve školy mimo územia SR,
b) potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/agentúry alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné
povolenie (mimo územia SR),
c) potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci,
d) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
e) potvrdenie o výkone väzby.
6. Správca poplatok vráti na základe žiadosti, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi ktorému
zanikla povinnosť platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti
poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
7. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta,
b) kópiu úmrtného listu.
8. Poplatník preukáže okolnosti každoročne podľa ods. 5 tohto hodnoverným dokladom (v prípade
dokladov z cudziny preloženým do slovenského jazyka), napr. fotokópiou aktuálnej pracovnej
zmluvy, o štúdiu v zahraničí, fotokópiou víza, dokladom z 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 pod. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad
preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku.
9. Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
bežný rok môže podať poplatník písomne na Obecnom úrade v Šalove v lehote najneskôr
do 30.septembra v príslušnom roku.
10. Od platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú oslobodené
rozpočtové organizácie zriadené obcou Šalov.
11. Poplatok za komunálny odpad je splatný v štyroch rovnakých splátkach, a to:
a) prvá splátka do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) druhá splátka do 30. júna príslušného roka,
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c) tretia splátka do 30. septembra príslušného roka,
d) štvrtá splátka do 30. novembra príslušného roka.
12. Poplatok možno zaplatiť naraz pod stratou výhody splátok, ak sa poplatok preukázateľne
uhrádza z bežného účtu alebo prostredníctvom SIPO.

ÔSMA ČASŤ
§ 11
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a)hlavný kontrolór obce
b)

poslanci obecného zastupiteľstva

c)poverení zamestnanci obecného úradu

DEVIATA ČASŤ
§ 12
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ toto VZN neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní, poplatkov a konania, platia
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Týmto nariadením sa ruší VZN o určení dane z nehnuteľností č. 1/2012, VZN o určení dane z psa
č. 2/2012, VZN o určení dane za užívanie verejného priestranstva č.3/2012, a VZN o určení
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2014.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Šalove dňa 14.12.2015 uznesením č. 70/2015
4. Ustanovenia § 10 ods. 3 písm. c) tohto VZN sa od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 neuplatňuje.
5. Toto VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016, okrem § 10 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda
účinnosť 1. júla 2016.
.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
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