
   

 

Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 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 vydáva pre územie obce Soblahov toto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č.   2/2020 

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

odpady 

na   území   obce  Soblahov 
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I. časť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

Článok 1 
  

1. Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia nariadenie (ďalej len „VZN“) je stanovenie 

druhov, sadzieb, oslobodení, vyrubovania a platenia miestnych daní, ako aj vznik a zánik 

poplatkovej povinnosti, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, hodnotu koeficientu, odpustenie 

a zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú aplikované na 

podmienky obce Soblahov  
 

2. Obec Soblahov na svojom  území s účinnosťou od 1.  januára 2021 ukladá tieto miestne   dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za ubytovanie, 

d) daň za predajné automaty, 

e) daň za nevýherné hracie prístroje 
 

3. Obec Soblahov  na svojom území ukladá miestny poplatok za  komunálne   odpady    a    drobné   

stavebné  odpady (ďalej len „poplatok“) 
 

4. Zdaňovacie obdobie za miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa a za miestny poplatok za 

komunálny odpad je kalendárny rok 
 

II. časť 

DAŇ  Z  N E H N U T E Ľ N O S T Í 

 

Článok 2 

 

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb 

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome  (ďalej len „daň z bytov“) 

 

DAŇ Z POZEMKOV 
 

Článok 3 

Predmet dane  
 

1. Daňovníkom je osoba, ktorá je uvedená v § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov  

2. Predmetom dane z pozemkov sú : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  

b) záhrady 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske  lesy, rybníky s chovom rýb   a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy,   

e) stavebné pozemky 

3. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 

582/2004 v znení neskorších predpisov  
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Článok 4 

     Základ dane 
 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 

a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov 

v m
2
 a hodnoty pôdy za 1m

2 
určená zákonom (uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/20047 Z.z.) 

 

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné 

pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 

a hodnoty pozemkov za 1m
2
 uvedenej v zákone(uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/20047 Z.z.) 

 

3. Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy sa zisťuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalecké posudky 

preukazujúce hodnotu pozemkov, daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na 

podanie daňového priznania v zmysle zákona a tohto VZN. V prípade, že hodnotu lesných  

pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy daňovník nepreukáže znaleckým posudkom, použije sa hodnota pozemku 

za 1m
2
 uvedená v tomto VZN 

 

4. Základ dane z pozemkov uvedených v čl. 3 ods. 2  písm. d), ktoré nie sú ohodnotené znaleckým 

posudkom, určuje správca dane hodnotu 0,10 EUR za 1m
2
. Takto určená hodnota  pozemku sa 

použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom 
 

5. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo 

predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovanie služieb, je hodnota pozemku určená 

vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m
2
 a hodnoty 

pozemku za 1m
2
 uvedenej pre stavebné pozemky 
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Článok 5 

Sadzba a výpočet dane 
 

1. V súlade s § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne: 

 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,80 % 

Záhrady 0,70 % 

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 % 

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom  rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 1,50 % 

Stavebné pozemky 0,80 % 

Pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo 

predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 0,80 % 
 

2. Sadzba dane sa vypočíta ako súčin základu dane (článok 4)  a ročnej sadzby dane podľa tohto 

článku. Výpočet sa musí uvádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré 

nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To neplatí pre prípady, ak 

nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade majú povinnosť 

podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania 

 

 

 

 

DAŇ ZO STAVIEB 
 

Článok 6 

Predmet dane 
 

1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona č. 582/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov  

 

2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby podľa § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov na území obce Soblahov, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo 

podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú 

povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať  

 

3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby uvedené podľa § 10 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov 

 

4. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m
2
. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava 

prečnievajúca časť strešnej konštrukcie 
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Článok 7 

Sadzba a výpočet dane 
 

5. Ročná sadzba dane zo stavieb je uvedená v § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na zaradenie 

stavby podľa predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia  

 

6. Správca dane určuje v súlade s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo 

stavieb  za kaţdý aj začatý m
2
  zastavanej plochy nasledovne:  

 
 

DRUH STAVBY 
Sadzba v 

€/ m
2
 

Stavby  na   bývanie  a drobné   stavby, ktoré   majú   doplnkovú   funkciu  pre hlavnú stavbu 0,12 

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 0,20 

Chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu 0,70 

Samostatne stojace garáže 0,50 

Stavby hromadných garáží 0,50 

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby                 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú   administratívu 1,60 

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 1,60 

Ostatné stavby  1,50 
 

 

7. Za drobné stavby sa povaţujú prízemné stavby, ak ich zastavané plocha nepresahuje 25 m
2
 

a výška 5 m (napr. prístrešky, kôlne, letné kuchyne, práčovne, stavby na chov drobného 

zvieratstva a pod.) 

 

8. Správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok za podlaţie v sume 0,06 EUR za 

každé nadzemné aj podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 

 

9. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane (čl. 6, bod 4) a ročnej sadzby dane podľa tohto článku. Ak 

ide o viacpodlažnú stavbu, daň sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb 

zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží sa pri 

výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby nezapočítava prvé nadzemné podlažie 
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DAŇ Z BYTOV 
 

Článok 8 

Predmet a sadzba dane 
 

1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo 

nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve 

obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej 

len „vlastník bytu“)  
 

2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Soblahov, 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 m
2
 

 

4. Správca dane ustanovuje v zmysle § 16 ods. 2 zákona ročnú sadzu dane z bytov alebo 

nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy v sume 0,16 EUR  
 

5. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov 
 

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

Článok 9 

Oslobodenie a zníţenie dane 
 

1. Správca dane ustanovuje, ţe poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov, zo stavieb a z bytov 

v zmysle §17 ods. 1, 2, 3  na: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce 
 

b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkvi a náboţenských spoločností registrovaných 

štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských 

obradov  
 

c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúţiace 

materským školám a na základné vzdelávanie 
 

d) pozemky na ktorých sú cintoríny 
 

e) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na skaly, svahy, rokliny, 

výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. 

Oslobodiť takéto pozemky možno iba, ak ich spôsob využívania je zapísaný v katastri nehnuteľnosti 

na liste vlastníctva pod číslom 37  
 

f) pozemky a stavby uţívané školami a školskými zariadeniami 
 

g) stavby postavené a zriadené na verejných športoviskách a stavby uţívané na účely sociálnej 

pomoci 
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2. Správca dane  znižuje daň zo stavieb a daň z bytov nasledovne:  

a) 50% daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby 

s ťaţkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo  držitelia preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu, ktoré slúţia na ich trvalé bývanie  

b) o 50 % daňovej povinnosti za garáţe a nebytové priestory v bytových domoch   slúţiace ako 

garáţ vo vlastníctve fyzických osôb  s ťaţkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej 

osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúţia pre motorové 

vozidlo pouţívané na ich dopravu 

3. Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na 

podanie daňového priznania v zmysle zákona a tohto VZN 

4. Obec ustanovuje, že daň niţšiu ako 2,50 € nebude správca dane vymáhať 

5. Obec určuje platenie vyrubenej dane naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

6. Ak je vyrubená daň vyššia ako 300 € môže sa daň uhradiť aj v dvoch rovnakých splátkach. Obec 

určí splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí 
 

Článok 10 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom 

období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom 

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane  
 

2. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 

vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti 
 

3. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára 

bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom 
 

4. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 

31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani 

podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 
 

5. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na 

zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak 
 

6. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydraţením alebo 

dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej 

povinnosti 
 

* Napríklad ak si kúpite (alebo predáte) dom, byt alebo záhradu v roku 2020, vzniká Vám 

povinnosť podať si nové daňové priznanie do 31.januára 2021.  
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III. časť 

DAŇ ZA PSA 

 

Článok 11 

Predmet dane  

 

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

osobou na území obce 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  

a) vlastníkom psa  

b) drţiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 
 

Článok 12 

Základ a sadzba dane 
 

1. Základom dane je počet psov 

2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane vo výške 10 € za jedného psa a kalendárny rok 

3. Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka  
 

Článok 13 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
  

1. Daňová povinnosť vzniká prvým 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 
 

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

vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, v lehote splatnosti 

uvedenej v rozhodnutí 
 

3. 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 na základe žiadosti 

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

4. 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 alebo stratu známky zistil. Obec vydá náhradnú známku. 

5. Správca dane stanovuje výšku poplatku za kaţdú evidenčnú známku 3 €.  
 

Článok 14 

Zníţenie od dane 
 

1. V  obci Soblahov sa  znižuje daň za psa:   

a) 50% daňovej povinnosti za psa, ktorého vlastní fyzická osoba  s ťaţkým zdravotným 

postihnutím. Dôvod na zníženie sa preukazuje na základe predloženého preukazu, alebo 

príslušného rozhodnutia o ťažkom zdravotnom postihnutí    

b) o 50 %    daňovej povinnosti za psa, ktorého vlastní právnická osoba,  ktorej predmetom  činnosti 

sú sociálne alebo opatrovateľské sluţby   
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IV. Časť 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

Článok 15 

Predmet dane  

 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, 

hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 

liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu 

rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, 

v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely 

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá v zariadení odplatné prechodne ubytuje 

 

Článok 16 

Základ a sadzba dane 

 

1. Základom dane je počet prenocovaní 

2. Sadzbu dane určuje správca dane v súlade s § 40 zákona o miestnych daniach vo výške   0,50 

EURA  za osobu a prenocovanie 

3. Výpočet dane sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane 

    

Článok 17 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej 

povinnosti do 30 dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje 

identifikačné údaje, ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom služby prechodného ubytovania 

poskytuje. Zmeny, prípadne zánik daňovej povinnosti platiteľ oznámi do 15 dní od ich vzniku 

 

2. Platiteľ je povinný vyúčtovať daň za ubytovanie správcovi dane štvrťročne do 30 dní po 

ukončení kalendárneho štvrťroka a v tomto termíne daň aj zaplatiť  v hotovosti do pokladne obce 

alebo bezhotovostným prevodom na účet obce 

 

3. Platiteľ dane je povinný za účelom preukázania dane denne viesť knihu ubytovaných s ich 

identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo OP alebo pasu, alebo 

iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, dátum narodenia, deň príchodu, deň odchodu) 

a túto evidenciu predložiť  k nahliadnutiu správcovi dane po ukončení štvrťroka. Platiteľ 

(prevádzkovateľ) je povinný na požiadanie daňovníka vydať potvrdenie o zaplatení dane za 

ubytovanie 

 

4. Ohlásenie daňovej povinnosti z dane za ubytovanie a vyúčtovanie dane z ubytovania je platiteľ 

povinný vykonať na predpísanom tlačive, ktoré obdrţí od správcu dane 

 

5. Obec vystaví platiteľovi  doklad o výške zaplatenej dane za ubytovanie v ktorom uvedie:     obdobie 

za ktoré bola daň zaplatená, počet daňovníkov, sadzbu dane a celkovú výšku zaplatenej dane  
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V. časť 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Článok 18 

Predmet, základ a sadzba dane 

 

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 

 

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

prevádzkuje 

 

3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov  

 

4. Správca dane určuje, v súlade s úst. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach,  sadzbu dane  vo 

výške 100 €  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 

 

5. Na účely výberu dane za nevýherné hracie prístroje je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú 

preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne, ktorú predkladá 

správcovi dane pri začiatku a ukončení prevádzkovania:  

a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

b) miesto prevádzkovania,  

c) začiatok a ukončenie prevádzkovania 

 

Článok 19 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací 

prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 

prevádzkovanie 
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VI. časť 

POPLATOK 

 

Článok 20 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Poplatok sa platí za: 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom (ďalej len „ZKO“), 
 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len „BRO“),  
 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu (ďalej len „KO“), na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov (ďalej len „RZV“), 
 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré sa 

nevzťahuje RZV,  
 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov, ak obec neuskutoční zmeny v systéme triedeného 

zberu navrhnuté  zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) v zmysle 

zákona o odpadoch 
 

f) drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“)  
 

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt (ďalej len „TP“) alebo prechodný pobyt (ďalej len 

„PP“), alebo ktorá je na území obce oprávnená uţívať  alebo uţíva 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) ak je táto fyzická osoba súčasne oprávnená na podnikanie v obci a nemá v obci zriadenú 

prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu TP alebo PP. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje 

množstvový zber 
 

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie 
 

d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 

účel podnikania 
 

e) Podľa VZN č. 1/2016 o odpadoch a dodatku č. 1 je jedna 120-litrová zberná nádoba určená pre 

max. 6 osôb. Horná hranica počtu osôb pri 1 zbernej nádobe o objeme  

120-litrov sa znižuje, ak je v rodine osoba, ktorá používa jednorazové plienky pre dospelých zo 

zdravotných dôvodov - starí a chorí členovia domácnosti; v tomto prípade je osoba, ktorá prevzala 

poplatkovú povinnosť za osoby, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti oprávnená požiadať o 

vydanie ďalšej smetnej nádoby. V ostatných prípadoch môže osoba, ktorá prevzala poplatkovú 

povinnosť podať odôvodnenú žiadosť o vydanie druhej zbernej nádoby, o ktorej vyhovení rozhodne 

starosta obce 
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Článok 21 

Sadzby poplatku 

 

Obec Soblahov ustanovuje sadzbu poplatku: 

1. Sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzickú osobu, 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 sa 

stanovuje vo výške  0,073972 EUR na osobu a kalendárny deň, t.j. 27 EUR na osobu a rok. 

 

2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území obce na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, v 

zmysle § 78 ods. 1 písm. a), § 78 ods. 4 obec ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne: 

 

 

 

 

 

3. Sadzba poplatku pre  právnické osoby a fyzické osoby –  podnikateľov sa stanovuje vo výške  

0,034 €  za jeden liter komunálnych odpadov  

 

4. Výpočet poplatku sa za zdaňovacie obdobie zaokrúhľuje na euro centy nadol 

 

5. Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 

 na 0,0726 eur na 1 kg odpadu 

 

6. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:  

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak 

ide o bytový dom,  poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,  

 

b) správca,  ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ")  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objem zbernej nádoby 

v litroch 

Frekvencia vývozu 

a počet vývozov  za 

rok 

Sadzba poplatku  

v  €/liter 

Poplatok  

v  €/rok 

110 1 x za dva týždne / 26 0,034 97,24 

120 1 x za dva týždne / 26 0,034 106,08 

240 1 x za dva týždne / 26 0,034 212,16   

1100 1 x za dva týždne / 26 0,034 972,4 
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Článok 22 

Určenie poplatku 

 

1. Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie v zmysle § 79 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin 

sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať 

poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 

nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať 

 

2. Obec určuje pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu poplatok v zmysle § 79 ods. 

1 ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so 

zavedeným systémom zberu zmesových komunálnych odpadov 

 

Článok 23 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 

1. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie podľa počtu osôb prihlásených k 

trvalému alebo prechodnému pobytu v obci so stavom k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia  

 

2. V priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí, alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi 

rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt na území 

obce, alebo počas ktorých je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Pri zmene 

skutočností rozhodujúcich pre poplatkovú povinnosť upraví správca poplatku poplatkovú povinnosť 

poplatníka samostatným rozhodnutím 

 

3. Poplatníci uvedení v § 77 ods. 2 písm. a) zákona, okrem tých, ktorí sú prihlásení k trvalému alebo 

prechodnému pobytu na území obce, sú povinní podať správcovi poplatku ohlásenie poplatku do 30 

dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive, ktorého vzor vydal správca poplatku (viď. 

príloha č. 3 a príloha č. 4) 

 

4. V priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný do 30 dní od skutočností rozhodujúcej pre 

poplatkovú povinnosť ohlásiť obci vznik a zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo užívanie 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce na účel podnikania a iný účel ako podnikanie 

 

Článok 24 

Splatnosť poplatku 

 

1. Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

2. V prípade využívania množstvového zberu zmesového KO je poplatok splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, prípadne v splátkach určených v rozhodnutí 

 

3. Poplatok za „DSO" je daňovník povinný uhradiť správcovi dane za základe obdržanej faktúry 

v hotovosti do pokladne správcovi dane, alebo elektronicky bankovým  prevodom v lehote do 15 

dní od obdržania danej faktúry 
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Článok 25 

Mnoţstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

 

1. Poplatníci (právnické osoby a podnikatelia) uvedení v § 77 ods. 2 písm. b), c), ktorí budú využívať 

množstvový zber, sú povinní do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia a v priebehu 

zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať obci, že využívajú 

množstvový zber, t. j. predložia vyplnené tlačivo: Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu 

zmesového KO (viď. príloha č. 3). Na základe tohto tlačiva vyrubí obec ako správca poplatku 

poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie 

  

2. V priebehu zdaňovacieho obdobia nie je možná u poplatníka zmena systému zberu zmesového 

komunálneho odpadu 

 

3. Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci uvedení v § 77 ods. 2 písm. b), c) 

zákona povinní realizovať ku dňu zmeny a ukončenia vývozu zberných nádob, vyplnením tlačiva: 

„Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu zmesového KO“. Pri ukončení využívania 

množstvového zberu je poplatník povinný predložiť doklad preukazujúci zánik oprávnenia užívať 

nehnuteľnosť 

 

 

Článok 26 

Vrátenie poplatku 

 

Správca dane v zmysle § 82 ods. 1 zákona vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 

nasledujúcich podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo VZN: 

 

1. daňovníkovi bolo vydané rozhodnutie o úprave poplatkovej povinnosti na bežné zdaňovacie 

obdobie z dôvodu zániku spoplatnenia (zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, zánik práva 

užívať nehnuteľnosť, úmrtie osoby a pod.)  

 

2. nemožno daňový preplatok použiť podľa § 55 ods. 6,7 zákona 563/2009 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 

 

3. písomne poţiada o vrátenie preplatku  

 

4. poplatník musí preukázať zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, najneskôr do 30 dní kedy tieto 

skutočnosti nastali 

 

5. poplatník nesmie byť dlţníkom obce 
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Článok 27 

Odpustenie a zníţenie poplatku za zmesový komunálny odpad 
 

1. Obec Soblahov v zmysle § 82 od. 2 zákona ustanovuje, ţe zníţi poplatok za komunálny odpad za 

obdobie v bežnom zdaňovacom období, v ktorom poplatník preukáže, ţe sa viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce 
 

2. Výška zníţeného poplatku bude priamo úmerná mnoţstvu dní, počas ktorých sa poplatník 

nebude zdrţiavať na území obce (napr. ak budete bývať mimo obce 90 dní máte nárok na 

zníženie poplatku za 90 dní x sadzba dane za jeden deň, ak budete bývať mimo obce pol roka, máte 

nárok na zníženie poplatku za 182 dní x sadzba dane za jeden deň) 
 

3. Zníţenie poplatku bude udelené na základe ţiadosti a dokladov preukazujúcich nárok na 

odpustenie: 
 

a) fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala v 

zahraničí. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia: potvrdenie od 

zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, o pobyte na území iného 

štátu, príp. čestné vyhlásenie osôb, ktoré bývajú dlhodobo v zahraničí  
 

b) fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého alebo 

prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu o zaplatení poplatku) 
 

c) fyzická osoba, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody 

 

Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podaním ţiadosti v zdaňovacom období 

(viď. príloha č. 2) a nepredloţí príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie 

zaniká! 

 

4. Obec v zmysle § 82 ods. 2 zákona ustanovuje, že na základe žiadosti poplatníka a dokladov 

preukazujúcich dôvod zníženia poplatok zníži v bežnom zdaňovacom období nasledovne:  

 

a) 50 %, ak fyzická osoba študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom ubytovanie. 

Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je potvrdenie o návšteve školy a 

potvrdenie ubytovacieho zariadenia (príp. preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia, napr. 

prechodný pobyt v mieste školy, ubytovanie na priváte) 

 

b) Obec poplatok zníži rodinám so 4 a viac nezaopatrenými deťmi. V tomto prípade sa poplatok 

vyrubí ako pri päťčlennej rodine. Poplatok sa zníži na  základe písomnej žiadosti poplatníka. Pokiaľ 

dieťa dokončilo v príslušnom spoplatňovacom období  povinnú školskú dochádzku,  je potrebné 

k žiadosti priložiť aj potvrdenia o štúdiu dieťaťa. 

 

5. Žiadosti budú posudzované jednotlivo, o úľave resp. odpustení poplatku v osobitných prípadoch 

rozhodne starosta obce  

 

6. Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne a je možné ich uplatniť len 

jedenkrát ročne. V prípade zistenia porušenia podmienok preukazujúcich odpustenie alebo zníženie 

poplatku, obec do vyrubí alikvotnú časť poplatku 
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VII. časť 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 28 

Spoločné záverečné ustanovenia 
 

1. Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec Soblahov prostredníctvom starostu obce a 

poverených zamestnancov obce 
 

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

a) bankovým prevodom na účet vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko, a.s. Trenčín  

IBAN: SK5556000000000603921001  

b) v hotovosti do pokladne Obce Soblahov  
 

2. pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie 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. o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

3. VZN č. 2/2020 obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo v Soblahove dňa 09.12.2019 uznesením č. 

45/6-2020. 
 

4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Soblahov č.4/2019  schválené  dňa 11.12.2019 

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

území obce Soblahov 
 

5. VZN č. 2/2020 nadobúda účinnosť 01.01.2021 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú sadzby uvedené v prílohe č.1  
 

7. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce a zamestnanci 

obce v súlade s vymedzenými kompetenciami v zmysle zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a 

poplatkov v znení neskorších predpisov 
 

V Soblahove, 23.11.2020 

      

 

 

 Marian Hudec, starosta obce Soblahov 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 23.11.2020 a zverejnený  na  

www.soblahov.sk  

Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 

VZN vyvesené na úradnej tabuli: 23.11.2020 

VZN zvesené z úradnej tabule:   28.12.2020 

Účinnosť: 1.1.2021     

Potvrdené:    28.12.2020 

http://www.soblahov.sk/
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Príloha č. 1 

A.  DAŇ Z POZEMKOV Základ dane cena pôdy v € x 

výmera (1 m2) 

Ročná sadzba 

dane 

1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,4062 0,80% 

2. Trvalé trávne porasty 0,0395 0,80% 

3. Záhrady 1,85 0,70% 

4. Lesné pozemky podľa platných predpisov 

o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku, alebo  0,10 

1,50% 

5. Rybníky s chovom rýb 0,4062 1,50 % 

6. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné 

plochy 

1,85 0,70 % 

 

7. Stavebné pozemky 18,58 0,80% 

8.  Pozemky na ktorých sa nachádza 

transformačná stanica alebo   predajný 

stánok slúţiaci k predaju tovaru 

a poskytovaniu sluţieb 

18,58 0,80% 

B.  DAŇ  ZO STAVIEB Sadzba dane v € za 1m2 príplatok za 

podlaţie 

1.  Stavby na bývanie a drobné stavby 0,12 0,06 

2.  Stavby na pôdohospo. produkciu.,  skleníky 0,20 0,06 

3.  Stavby rekr. a záhr. chát 0,70 0,06 

4.  Samostatne stojace garáţe 0,50 0,06 

5. Priemyselné stavby 1,60 0,06 

6.  Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu 

1,60 0,06 

7.  Ostatné stavby 1,50 0,06 

C. DAŇ  Z BYTOV Sadzba dane v €  za 1m2 

1.  Byty  a nebytové priestory 0,16 

E. DAŇ ZA PSA Ročná sadzba 

Za jedného psa a kalendárny rok  10,00€ 

Zníţenie : držitelia preukazov FO s ŤZP a 

ŤZP/S 

5,00€ 

D. MIESTNY POPLATOK ZA ZMESOVÝ 

KOMUNÁLNY ODPAD 

27,00 

Vývoz kom. odpadu z domácností 1x za 14 dní – 

občania s TP al. PP, vlastníci nehnuteľností (RD, 

chata, chalupa, záhradný a rekreačný domček)  

0,073972 € x 1 osoba x počet dní 

Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber 

- poplatok 110 l  

0,034 x objem nádoby x počet vývozov 
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Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber 

- poplatok 120 l  

0,034 x objem nádoby x počet vývozov 

Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber 

- poplatok 240 l 

0,034 x objem nádoby x počet vývozov 

Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber 

- poplatok 1100 l  

0,034 x objem nádoby x počet vývozov 

Poplatok za drobný stavebný odpad  0,0726 €/1 kg DSO 

Zníţenie:  v % 

- fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce a je 

ubytovaná v študentskom domove (internát alebo 

privát)  

50% 

- rodiny so 4 a viac nezaopatrenými deťmi poplatok sa vyrubí ako pri 5 člennej rodine 

- FO, ktorá preukáže, že sa zdržiava mimo 

územia obce Soblahova viac ako 90 dní 

  

Počet dní zdržiavajúcich sa mimo obce x sadzba 

dane za jeden deň  
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Príloha č. 2 

Obec Soblahov  

Soblahov 470  

913 38 Soblahov 

 

V  Soblahove dňa  ..........................  

 

 

Ţiadosť o odpustenie alebo úľavu z poplatku za zmesový komunálny odpad 

 

Dolu podpísaný/á...................................................................... bytom Soblahov č. .................. týmto žiadam   

 

pre poplatníka ................................................................. (syn/dcéra/manžel/ká):  

 

1. Zníţenie poplatku z týchto dôvodov:  

a) fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiavala 

mimo územia obce Soblahov (aktuálne potvrdenia: potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, 

potvrdenie o pobyte na území iného štátu)*  

b) fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého alebo 

prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu o zaplatení poplatku)*  

c) fyzická osoba umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody*  

 

2. Zníţenie z poplatku z týchto dôvodov (študenti): 

a) študent, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie (potvrdenie o 

návšteve školy a potvrdenie ubytovacieho zariadenia príp. preukázaný spôsob ubytovania v mieste 

štúdia, napr. prechodný pobyt v mieste školy, ubytovanie na priváte a potvrdenie o zaplatení poplatku za 

komunálny odpad v mieste ubytovania)*  

b) rodina so 4 nezaopatrenými deťmi. Pokiaľ dieťa dokončilo v príslušnom spoplatňovacom období  

povinnú školskú dochádzku,  je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenia o štúdiu dieťaťa.* 

 

K ţiadosti prikladám hodnoverné doklady*. 

 

 ............................................... 

   podpis  

 

 

 

V zmysle § 7 zákona č. 426/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím so 

spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel 

vyhotovenia rozhodnutia. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek 

odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia doručeného obci Soblahov. 
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Príloha č. 3 

 podať v dvoch origináloch  

 

Obec Soblahov 

Soblahov 470,  913 38 Soblahov 

IČO: 00311987, DIČ: 2021079951 

 

Poplatník: obchodné meno (PO, FO) 
 

IČO  

Sídlo firmy  

Telefón  

Celkový počet osôb v prevádzke (v nehnuteľnosti)*  
* uviesť aj počet miest na poskytovanie služieb 

 

Vyuţívanie a vyúčtovanie mnoţstvového zberu za zmesový komunálny odpad - . . . . . . . . 

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov, VZN Obce Soblahov  č. .............................. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

uzatvára poplatník a Obec Soblahov 

Ohlásenie o vývoze*   Ohlásenie o zmene vývozu*    Ohlásenie o ukončení vývozu* 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu na území obce 

Soblahov  nasledovne: 

Adresa 

umiestnenia* 

zbernej nádoby 

Objem* 

zbernej 

nádoby 

Počet* 

nádob 

Frekvencia* 

vývozu 

Sadzba** 

poplatku v 

€/l  

Počet** 

vývozov 

Výška** 

poplatku 

Celková** 

výška poplatku  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

SPOLU 

 

       

* vypĺňa poplatník             ** vypĺňa správca poplatku  

 

V Soblahove dňa ...........................                                      dňa .................................  

 

 

 

..................................................                             .............................................  

  poplatník        správca poplatku  
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           Príloha č. 4 

Obec Soblahov 

Soblahov 470,  913 38 Soblahov 

                    IČO: 00311987, DIČ: 2021079951 

 

 

Došlo dňa .......................  

 

PRIZNANIE 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o 

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

na rok 20.. 

I.ODDIEL  – údaje o poplatníkovi 

Meno a priezvisko:  

Rodné číslo:  

Telefónne číslo: 

Adresa trvalého alebo prechodného bydliska* 

                

*nehodiace sa prečiarknite 

 

II. ODDIEL -  údaje a výpočet poplatku len na území obce Soblahov 

Počet osôb prihlásených na trvalý/prechodný pobyt (vrátane poplatníka): _____ 

Poplatníci,  ktorí ţijú v spoločnej domácnosti: _____ 

 

 

Vzťah k uţívanej nehnuteľnosti:    vlastník*         nájomca*        iné*        *nehodiace sa prečiarknite  

Súpisné číslo (pri neskolaudovaných rodinných domoch číslo parcely): ___________ 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych 

následkov nepravdivého alebo neúplného priznania.  

 

V....................................dňa..........................                                _____________________ 

Podpis 

 

 

 

FO 

Páč. Meno Priezvisko Dátum  narodenia adresa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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Príloha č. 5 

Obec Soblahov 

Soblahov 470,  913 38 Soblahov 

IČO: 00311987, DIČ: 2021079951 

 

OHLÁSENIE  A VYÚČTOVANIE   K DANI  ZA UBYTOVANIE 

ZA  ................ ŠTVRŤROK   20....... 

 

IČO                      FO 

                                  

     PO    

      

I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI                                                                                  

PO:  Obchodné meno/názov – podľa ţivnostenského listu alebo obchodného registra 

FO:  Meno priezvisko, dátum narodenia prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia 

 

PO: Sídlo firmy – ulica, číslo, názov obce, PSČ – podľa ţivnostenského listu alebo obchodného registra 

FO: Trvalé bydlisko 

            

 

 

 

 

 * vyplňte iba pri vzniku/zániku poplatkovej povinnosti 

MESIAC: Počet prenocovaní za všetky 

osoby 

Sadzba za osobu a 

prenocovanie 

Výpočet 

   

0,50 € 

 

   

0,50 € 

 

   

0,50 € 

 

 

SPOLU: 

   

 

Daň za ubytovanie zaplatím:   

□   v hotovosti do pokladne obce 

□   bankovým prevodom na číslo účtu: 0603921001/5600 Príma banka Slovensko pobočka  Trenčín, VS:  ................. KS: 358    

Vyplnené  tlačivo   zašlite   na  adresu  správcu  dane   a vybratú  daň  uhraďte   najneskôr do 30  dní  po  ukončení  

príslušného kalendárneho  štvrťroka.   

 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo neúplného 

ohlásenia. 

 

V .................................., dňa ....................       

                ...................................................... 

                     podpis  

Vyúčtovanie predloţil: 

telefonický kontakt:  

  

 

Miesto ubytovania       * vznik poplatkovej povinnosti k:  

 

Kategória zariadenia / kapacita * zánik poplatkovej povinnosti k: 

 


