
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PAPRADNO 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

 

VZN  5/2015 

 

Účinné od: 1.1.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 5/2015 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2015 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 31.12.2015 

 

 



 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PAPRADNO 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

 

VZN  5/2015 

 

Účinné od: 1.1.2016 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Papradne podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 

369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  NR SR  č.  582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení: 

 

     Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec sú: 

 

a) daň z nehnuteľností 

b) daň za psa 

c) daň za užívanie verejného priestranstva 

d) daň za ubytovanie 

 

Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec je miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b),  a poplatku je kalendárny rok. 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Článok   1 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

1. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy a ovocných sadov je hodnota pozemku bez 

porastov  0,2307 €/m2 vynásobená  výmerou pozemkov v m2. 

Ročná sadzba dane je  0,25 %  zo základu dane. 

2. Základom dane z pozemkov u trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez 

porastov  0,0272 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2. 

Ročná sadzba dane je  0,25 %  zo základu dane. 
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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 0,15 €/m2. Hodnota pozemku sa použije, len ak 

 daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

      Ročná sadzba dane je  0,25 %  zo základu dane. 

4.  Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je: 

      a) 1,85 € za záhrady 

      b) 1,85 € za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

            Ročná sadzba dane u týchto pozemkov je  0,40 % zo základu dane. 

      c) 18,58 € za stavebné pozemky 

      Ročná sadzba dane u týchto pozemkov je  0,25 % zo základu dane. 

      Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku podľa ods.4 vynásobená výmerou v m2. 

 

 

Článok   2 

DAŇ  ZO  STAVIEB 

 

1.  Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy: 

          a)  0,047 €   za  stavby  na bývanie  a  drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre          

  hlavnú stavbu 

  b) 0,047 €  za stavby  na  pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

  hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

  vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

  c) 0,140 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

  d) 0,186 € za samostatne stojace garáže 

  e) 0,186 € za stavby hromadných garáží 

  f) 0,186 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

  g) 0,250 € za  priemyselné  stavby,  stavby  slúžiace  energetike, stavby  slúžiace           

    stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb 

     na vlastnú administratívu  
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   h) 0,465  € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a               

     administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou  

  i) 0,047 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,04 

€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby podľa ods. 1 a príplatok 

za podlažie podľa ods. 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy 

časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby. 

4. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia.  

 

Článok   3 

DAŇ  Z  BYTOV 

 

1. Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového   priestoru: 

 a)   0,047 € za byty  

2.  Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva 

na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor. 

 

Článok   4 

OSLOBODENIE  OD  DANE 

 

1. Oslobodené od dane sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory: 

       a) vo vlastníctve obce a ňou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií 

       b) verejne prístupných  priestorov a športovísk 

       c) lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 

výchovnej ťažby (prvej prebierky)     

       d) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa 
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DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 

1.  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou   

     osobou,  ktorá je: 

     a) vlastníkom psa alebo  

     b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

2.  Vlastníkovi alebo držiteľovi  psa  vzniká daňová povinnosť 1. dňom kalendárneho mesiaca    

 nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

Pri vzniku daňovej povinnosti je potrebné doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho 

preukazu (1. údaje o psovi a vlastníkovi psa, 2. očkovanie proti besnote, 3. číslo transpordera 

- mikročipu) a pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa, potvrdenie od veterinára 

o úhyne. 

3.  Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok: 

 a) ak je pes chovaný v byte       10,00 € 

 b) ak je pes chovaný v rodinnom dome,  

    záhradkárskej chatke alebo pozemku, na území obce    3,32 € 

 c) ak je pes chovaný vo firme, organizácii     3,32 € 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

4. Správca dane od dane oslobodí vlastníka alebo držiteľa psa, ak je vlastník registrovaný

 člen Kynologickej pátracej a vyhľadávacej služby SR a EUROCANIS – Kynologický klub         

Slovensko. K uplatneniu oslobodenia od dane je potrebné doložiť kópiu členského  preukazu. 

5. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému) zapísaného do            

 evidencie evidenčnú známku. Známka je neprenosná na iného psa.   

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný bezodkladne oznámiť na    

obecnom úrade.   Správca  dane  vydá  vlastníkovi  alebo držiteľovi psa  za  úhradu 3,00 € 

novú známku. Povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť. 
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TRETIA  ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ A  

K DANI ZA PSA 

 

1. Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa je daňovník povinný podať do 31. januára 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo 

niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je 

povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa 

vzniku tejto daňovej povinnosti. 

3.  Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho     

obdobia, je  povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri nadobudnutí 

nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľností. 

4. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa a daňová povinnosť 

k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný 

podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému 

priznaniu k týmto daniam. 

5. Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. 

januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

6. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods.2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím 

pomernú časť dane. 

7. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti 

na základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za 

ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v 

uvedenej lehote nepodá čiastkové priznanie. 
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ŠTVRTÁ  ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Predmet dane 

 

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

priestranstva  

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

obce Papradno, ktorými sa rozumejú hlavne 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/ miesto určené pred budovou obecného úradu, kultúrneho domu, základnej školy, kostola, 

parkoviska u Hrncov, ...   

3. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN 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 podobne. 

Daňovník 

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

 

Základ dane 

5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2  alebo parkovacie miesto. 

Sadzba dane 

6. Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je  0,30 €  za  každý aj  začatý m2  osobitne  

užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.   

Vznik a zánik daňovej povinnosti. 

7. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia 

osobitného užívania verejného priestranstva.  
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8. Daňovník je povinný  oznámiť svoj zámer užívania verejného priestranstva správcovi dane 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

9. 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 Papradne skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva 

skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

10. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia a to nasledovne: 

a/ bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce 

b/ v hotovosti do pokladne obecného úradu 

c/ poštovou poukážkou. 

 

 

PIATA  ČASŤ 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

1. Daň za ubytovanie platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení. 

2. Sadzba dane je 0,33 € za osobu a prenocovanie. 

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

 poskytuje. 

4. Prevádzkovateľ  zariadenia  poskytujúci  odplatné  prechodné  ubytovanie  je  povinný   si    

splniť oznamovaciu  povinnosť  na predpísanom tlačive voči  správcovi miestnej dane, t. j. 

obecnom úrade do 10 dní od získania právoplatného oprávnenia vykonávať túto     činnosť a 

následne od jej zániku. 

5. Platiteľ dane  je  povinný viesť presnú  evidenciu  vybranej dane a  do  15 dní  po ukončení  

 mesiaca ju zaplatiť na účet obce alebo v pokladni obecného úradu na  základe doručeného  

priznania. 
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ŠIESTA ČASŤ 

Daň za predajné automaty 

Predmet dane 

1. Daň sa platí za predajné prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu. 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

3. predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 

verejnej dopravy. 

Základ dane 

4. Základom dane je počet predajných automatov. 

Sadzba dane 

5. Sadzba dane je 33,20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká 

dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti. 

8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámilo 

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. 

Predpísaná evidencia 

9. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat číslom s uvedením týchto údajov. 

a/ obchodným názvom firmy 

b/ adresou sídla firmy a prevádzky, 

c/ dátumom umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

Vyrubenie dane, platenie dane 

10. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
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SIEDMA ČASŤ 

Nevýherné hracie automaty 

 

Predmet dane 

11. 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. 

12. Nevýherné hracie prístroje sú: 

   a/ elektronické prístroje na počítačové hry 

   b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

Daňovník 

13. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

Základ dane 

14. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

Sadzba dane 

15. Sadzba dane je 33,20 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

16. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 

zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

17. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti. 

18. 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. 

Predpísaná evidencia 

19. Daňovník je povinný každý nevýherný hrací prístroj označiť: 

a/ obchodným názvom firmy 

b/ adresou sídla firmy a prevádzky, 

c/ dátumom umiestnenia a začatia prevádzkovania 



 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PAPRADNO 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 

 

VZN  5/2015 

 

Účinné od: 1.1.2016 

 

 

Vyrubenie dane, platenie dane 

20. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 

ÔSMA  ČASŤ 

MIESTNY  POPLATOK 

 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od 

fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

2. Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 alebo prípadne inú   

   nehnuteľnosť evidovanú  v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie 

  b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 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 ods.2 

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

4. Platiteľom poplatku  je  vlastník,  správca   alebo   nájomca   nehnuteľnosti,  bytu   

alebo nebytového priestoru.  Ak je  nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v 

spoluvlastníctve  viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. 

Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je 

vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.  Ak žije v spoločnej domácnosti viacero 

poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať 

jeden z nich.  Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní 

povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne  

5. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď  tieto zmeny nastali. Poplatník je povinný 

uviesť: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu. V prípade určeného zástupcu podľa časti 6 ods. 4 aj identifikačné údaje za ostatných 
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členov domácnosti; údaje rozhodujúce na určenie poplatku a ak požaduje zníženie alebo 

odpustenie poplatku podľa časti 6 ods. 10 a 11, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 

6. Vyrubenie poplatku a splatnosť 

a)  Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 b) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do 

konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

c)  Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi  

d) Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník obci do 10 dní odo dňa odovzdania 

drobného stavebného odpadu v zbernom dvore v hotovosti v pokladni obec. Pri odovzdaní 

drobných stavebných odpadov na zbernom dvore si poplatník prevezme vyplnené tlačivo s jeho 

identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum 

narodenia) a údajom o hmotnosti odovzdaného drobeného stavebného odpadu, ktoré bude 

podkladom pre stanovenie výšky poplatku. Poplatok sa určí ako súčin sadzby určenej v časti 6 

odsek 9 a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu. 

 

7. Sadzba poplatku pre fyzické osoby za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je: 

0,0548 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 20,00 €/osoba/rok 

Hodnota koeficienta na výpočet ukazovateľa komunálneho odpadu je rovná 1. 

8. Sadzba poplatku pre fyzické osoby – podnikateľ a právnické osoby pre množstvový   zber  

je: 

a)     0,0135 €/1 l komunálneho odpadu 110 l zbernej nádoby,  t. j.  40,00 €/ 110 l nádoba/ rok   

       (0,0105 poplatok vývoz + poplatok za smetisko x 110l x počet vývozov – 27 krát/rok) 

b)   Sadzba poplatku pre doplnkovú zbernú  nádobu pre fyzické osoby je: 

       0,0135 €/1 l komunálneho odpadu 110 l zbernej nádoby,  t. j.  40,00 €/ 110 l nádoba/ rok   

        (0,0105 poplatok vývoz + poplatok za smetisko x 110l x počet vývozov – 27 krát/rok) 

c)    Sadzba pri používaní väčšej nádoby ako 110 l je: 

          0,0048€/l x rozdiel x 27 = (výsledok sa zaokrúhli smerom nahor na celé EURO) 

 

9. Sadzba poplatku je 0,078 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. 
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10. Správca dane poplatok zníži na: 

0,0274 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 10,00 €/osoba/rok pre: 

     a)  študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich) 

- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve 

školy), 

    b)  pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo  územia obce (s výnimkou 

denne    dochádzajúcich)  

- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od 

zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o 

prechodnom pobyte), 

11. Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava na území obce. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo 

pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie, 

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 

- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem 

rekreačných oblastí), 

- potvrdenie musí byť preložené do slovenského jazyka, nevyžaduje sa úradný preklad, 

Toto odpustenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá je jediným vlastníkom nehnuteľnosti. V takomto 

prípade sa postupuje v zmysle ods. 10 – zníženie poplatku. 

12. Správca dane poplatok zníži osobe, ktorá v obci nemá trvalý alebo prechodný pobyt a 

vlastní v obci nehnuteľnosť (RD, RCH) na sumu  15,00 € /nehnuteľnosť/rok, t. j. 0,0411 

€/nehnuteľnosť/deň. 

Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku. 

13. Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na 

vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej 

povinnosti neoznámi.  

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 
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- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce, 

- kópia úmrtného listu. 

14. Poplatok za KO a DSO sa odpustí všetkým občanom obce, ktorí sa v zdaňovacom období 

dožijú 90 rokov veku.  

 

SIEDMA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1.  Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať dane, ktoré v úhrne nepresiahnu sumu  3,00 €. 

 

2. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného symbolu): 

 - BEZHOTOVOSTNE  - prevodom na účet obce č.   

20222372/0200 vedený vo  VÚB a. s. 

 - HOTOVOSTNE - v pokladni OcÚ 

 - poštovou poukážkou typu U 

 

3.   Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom        

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené dňa 

13.12.2012, uznesením OZ č. 8/2012, Dodatok č. 1 ktorý bol schválený dňa 15.12.2014  

4.   Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa  30.11.2015    

   a zvesený dňa 16.12.2015. 

5.   Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Papradne dňa 16.12.2015  uznesením 

č. 10/2015. 

7.   Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

      odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016. 

 

 

 

                                                                                 Ing. Roman Španihel 

                                                                               starosta obce 


