VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2021
Obec Vlčany v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s
ust. § 98 v spojení s ust. §§ 29, 36, 43, 51, 59, 83 a súvisiacich ustanovení zákona číslo
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 5/2020
o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
I. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v zákone 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 v zákone
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.“).
2. 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 Vlčany.
§2
Druhy miestnych daní a poplatkov
Obec Vlčany na svojom území s účinnosťou od 01.01.2021 ukladá tieto miestne dane
a miestny poplatok:
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
g) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

II. ČASŤ
§3
Daň z nehnuteľností
Miestna daň z nehnuteľností v súlade s § 4 zákona č. 582/2004 Z .z. zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Článok II.
Daň z pozemkov
§4
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na celom území obce Vlčany ročnú sadzbu dane
z pozemkov v tomto členení a nasledovnej výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,45 % zo základu
dane
 t.j. 0,6462 €/m2 x 0,45% (t. j. 29,079 €/ha)
b) záhrady vo výške 0,60 % zo základu dane
 t.j. 1,85 €/m2 x 0,60% (t. j. 111,00 €/ha)
c) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo výške 0,60% zo základu
dane
 t.j. 1,85 €/m2 x 0,60% (t. j. 111,00 €/ha)
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,40% zo
základu dane
 t.j. 0,6462 €/m2 x 0,40% (t. j. 25,848 €/ha)
e) stavebné pozemky vo výške 0,25% zo základu dane
 t.j. 18,58 €/m2 x 0,25% (t. j. 464,50 €/ha)
f) trvalé trávnaté porasty vo výške 1,15% zo základu dane
 t.j. 0,2230 €/m2 x 1,15% (t. j. 25,645 €/ha).

Článok III.
Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
1.) Správca dane určuje na celom území obce Vlčany ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m² zastavanej plochy v tomto členení a nasledovnej výške:
a) 0,0726 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,1089 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,2904 eura chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,2178 eura za samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží
e) 0,4389 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,726 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
so zárobkovou činnosť
g) 0,2904 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2.) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za každé ďalšie podlažie vo výške 0,033 eura za každý aj začatý m² zastavanej plochy,
okrem prvého nadzemného podlažia.
3.) Pri viacpodlažných stavbách sa ročná daň vypočíta ako súčin základu dane zo stavieb
a určenej ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží
a príplatku za podlažie vo výške 0,033 eura za každý aj začatý m² zastavanej plochy.
Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby
sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.1
Článok IV.
Daň z bytov

§6
Sadzba dane
1.) Správca dane určuje na celom území obce Vlčany ročnú sadzbu dane z bytov za každý
aj začatý m² podlahovej plochy bytu v bytovom dome vo výške 0,0726 eura.
2.) Správca dane určuje na celom území obce Vlčany ročnú sadzbu dane z bytov za každý
aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom
dome vo výške:
a) 0,0726 eura za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť
b) 0,726 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú
zárobkovú činnosť
c) 0,2178 eura za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
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§ 12a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z

Článok V.
§7
Oslobodenie od dane z pozemkov a dane zo stavieb
1.) Od dane sú oslobodené nehnuteľnosti uvedené v § 17 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
2.) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje2:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
3.) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje3 :
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, osvetové zariadenia, knižnice,
amfiteátre, výstavné siene.
4.) Správca dane ustanovuje, že neposkytuje žiadne zníženie dane z pozemkov a dane zo
stavieb.
§8
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Obec Vlčany ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do
€ nebude vyrubovať.

3,-

Článok VI.

§9
Daň za psa

1.) Správca dane určuje sadzbu dane za psa na území obce Vlčany vo výške 3,50 € za
jedného psa chovaného fyzickou alebo právnickou osobou za kalendárny rok.
2.) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa chovaného fyzickou osobou –
samostatne žijúcim dôchodcom vo veku nad 65 rokov.
Článok VII.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
Predmet úpravy
1.) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.4 Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného
naradenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Vlčany, a to najmä :

a) pozemok reg. „E“ parc. č. 1441/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 71 654 m² evidovaná na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,

Na základe § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Na základe § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
4
§ 30 zákona č. 582/2004 Z.z
2
3

katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulice Železničná,
Botkaköz)

b) pozemok reg. „C“ parc. č. 1441/5, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 353 m² evidovaná na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Marhaálló)

c) pozemok reg. „C“ parc. č. 69/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 951 m² evidovaná na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (verejné priestranstvo pred
obecným úradom)
d) pozemok reg. „C“ parc. č. 991/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 334 m2 a parcela reg. „C“ parc. č. 996/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 722 m2, evidované na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (dvor obecného úradu)
e) pozemok reg. „C“ parc. č. 1441/54, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 5 106 m2 evidované na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulice Lóger, Žandárska)

f) pozemok reg. „C“ parc. č. 4694/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 2 637 m2, pozemok reg. „C“ parc. č. 4694/152, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1 580 m2, pozemok reg. „C“ parc. č. 4694/155, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, pozemok reg. „C“ parc. č.
4694/156, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, evidované
na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor pre obec
Vlčany, kat. územie: Vlčany (Révkert)
g) pozemok reg. „E“ parc. č. 4682/2, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere
1 311 m2 a pozemok reg. „E“ parc. č. 4693/3, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2 186 m2, evidované na LV č. 5813 vedenom na Okresnom
úrade Šaľa, katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulica Ostál)
h) pozemok reg. „E“ parc. č. 4690/3, druh pozemku: zastavaná plochy a nádvorie
o výmere 5 610 m2 evidované na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulica Révkert)

i) pozemok reg. „E“ par. č. 4694/7, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 10 755 m2
evidovaná na LV č. 5434 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor pre
obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Bikadomb)

j) pozemok reg. „E“ parc. č. 4683/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 475 m2 evidovaná na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Bikadomb)
k) pozemok reg. „C“ parc. č. 4683/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 293 m2 evidovaná na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Bikadomb)
l) pozemok reg. „E“ parc. č. 1440/21, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1237 m2 evidovaná na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulica Liptai-köz)

m) pozemok reg. „E“ parc. č. 6679/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1 272 m2 evidovaná na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulica Kompová)
n) pozemok reg. „C“ parc. č. 6679/126, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 494 m2 evidovaná na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulica Kompová)

o) pozemok reg. „E“ parc. č. 4690/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 701 m2 evidovaná na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulica Vágpart)

p) pozemok reg. „E“ parc. č. 6677, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 12 437
m2 evidovaná na LV č. 5434 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor
pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (ulica Vágpart)

q) pozemok reg. „C“ parc. č. 4694/7, druh pozemku: vodná plocha o výmere 32154
m2 evidovaná na LV č. 2236 vedenom na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor
pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Lapos)
r) pozemok reg. „E“ parc. č. 6676/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 764 m2 evidovaná na LV č. 5813 vedenom na Okresnom úrade Šaľa,
katastrálny odbor pre obec Vlčany, kat. územie: Vlčany (Lapos)
§ 11
Sadzba dane
1.) Správca dane určuje za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň sadzbu dane v
nasledovnom rozsahu:
za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb v dočasných posedeniach pred
trvalou prevádzkovou jednotkou za obdobie od 1.5. do 31.10.
za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb v dočasných posedeniach pred
trvalou prevádzkovou jednotkou bez predaja alkoholických nápojov za obdobie
od 1.5. do 31.10.
za užívanie verejného priestranstva za každý m2 pri uskutočňovaní výkupu
zeleniny

a ďalšej obchodnej činnosti vyplývajúcej zo živnostenského listu, ako aj
vystavenie tovaru , za umiestnenie predajného zariadenia na ambulantný predaj,
za umiestnenie predajného zariadenia na predaj výrobkov, za umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb za každý aj začatý deň

za umiestnenie skládky (stavebného materiálu) a stavebného zariadenia. Pri
skládkach materiálu do 30 dní sa daň neúčtuje, ak bol vydaný predchádzajúci
súhlas obce Vlčany
za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií:
 na parcele reg. „C“ par. č. 1441/5 špecifikovanej v § 5 ods.1 písm. b) tohto
všeobecne záväzného nariadenia (3 353 m2 * 0,15)
 na parcele reg. „C“ par. č. 69/1 špecifikovanej v §5 ods.1 písm. c) tohto
všeobecne záväzného nariadenia (1 951 m2* 0,15)

za umiestnenie pojazdnej predajne a zariadenia so živými zvieratami (teráriá,
akváriá a pod.)

0,15 €
0,10 €

0,10 €

0,02 €

0,15 €
0,15 €
0,25 €

2.) V prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií správca dane
určuje za užívanie verejného priestranstva špecifikovaného v § 10 ods. 1 písm. a) až
r) tohto všeobecne záväzného nariadenia za každý aj začatý m² osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň sadzbu dane v nasledovnom rozsahu:

€/m2/deň

za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb občerstvenia (jedlá, alkoholické a
nealkoholické nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
3m x 2 m= 6m2 – 1 miesto s elektrickou energiou ďalej len „EE“)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské
výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená
kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria
3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: trdelník, cukrová vata, cukrárenské
výrobky, sušené ovocie, oriešky, korbáčiky, langoše, pražená kukurica, varená
kukurica, syry, burčiak, kávové nápoje, mäsové výrobky, bižutéria
3m x 2 m (s EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: výrobky spotrebnej elektroniky,
domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria, kozmetika, drogistický tovar,
športové potreby, hobby potreby , hračky, umelé kvety, nábytok, koberec a iný
spotrebný tovar
3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky,
med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom
3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru: prírodná kozmetika, sušené bylinky,
med, medovníky, cukrovinky preukázateľne vyrobené daňovníkom
3m x 2 m (s EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych
výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom
3m x 2 m (bez EE)
za umiestnenie predajného zariadenia tovaru ľudovoumeleckých a remeselníckych
výrobkov preukázateľne vyrobené daňovníkom
3m x 2 m (s EE)
prezentácia: cestovný ruch, automobily, ostatné
3mx2m

22,00 €

7,50 €

10,00 €

7,50 €

3,00 €
4,50€
2,00 €
4,50 €
5,00 €

§ 12
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1.) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.5
2.) V oznámení daňovník uvedie:
a) Identifikačné údaje:
 fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu
trvalého pobytu
 podnikateľ/právnická osoba - názov alebo obchodné meno, miesto podnikania
alebo sídlo, IČO, identifikačné údaje štatutárneho orgánu podľa písm. a) tohto
odseku všeobecne záväzného nariadenia
b) účel užívania verejného priestranstva
5

§ 34a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.

c) miesto užívania verejného priestranstva podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) tohto
všeobecne záväzného nariadenia
d) dobu užívania verejného priestranstva
e) veľkosť umiestneného zariadenia (jeho výmera) na verejnom priestranstve.
§ 13
Oslobodenie od dane a zníženie

1.) Od dane za užívanie verejného priestranstva podľa tohto všeobecne záväzného
nariadenia sú oslobodené fyzické a právnické osoby za umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na:
a) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne podujatia usporiadané bez
vyberania vstupného,
b) podujatia, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
c) podujatia, ktoré organizuje obec Vlčany,
d) prezentáciu výroby ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach
2.) Od dane za užívanie verejného priestranstva podľa tohto všeobecne záväzného
nariadenia sú oslobodené občianske združenia so sídlom na území obce, zriadené na
verejno-prospešné účely.
Článok VIII.
Daň za ubytovanie
§ 14
Sadzba dane
Správca dane určuje na celom území obce Vlčany sadzbu dane na osobu a prenocovanie
vo výške 2,- €.
§ 15

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1.) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie
o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených
údajov v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
2.) Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) názov/obchodné meno prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo
živnostenského registra
b) IČO
c) DIČ, IČ DPH
d) sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa
e) kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná linka, telefónne
číslo mobil
f) názov ubytovacieho zariadenia, adresa ubytovacieho zariadenia
g) celková ubytovacia kapacita zariadenia
h) meno a priezvisko a funkciu zodpovednej osoby
i) údaje o štatutárnom orgáne alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné

údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná linka/telefónne číslo
mobil štatutárneho orgánu
j) dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia/dátum skončenia činnosti
ubytovacieho zariadenia.
§ 16
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob vyberania dane

1.) Prevádzkovateľ zariadenia (platiteľ dane) je povinný viesť knihu ubytovaných alebo
elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ubytovaného
b) dátum narodenia ubytovaného, ktorý si uplatňuje oslobodenie od dane za
ubytovanie podľa § 17 tohto všeobecne záväzného nariadenia
c) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu
preukazujúceho identitu ubytovaného
d) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného
e) počet všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci
f) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci
g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci.
2.) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ zariadenia povinný zapisovať v deň
ubytovania, pričom ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je
prevádzkovateľ zariadenia povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v
elektronicky vedenej evidencii ubytovaných ihneď po odchode daňovníka.
3.) Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci mesačné vyúčtovanie dane za
predchádzajúci kalendárny mesiac
b) uhradiť daň za ubytovanie na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do
pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci
kalendárny mesiac,
c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované
doklady podľa osobitného zákona,
d) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie
o zaplatení dane obsahuje identifikáciu platiteľa dane i daňovníka, výšku
zaplatenej dane, obdobie a počet prenocovaní v zariadení.
§ 17
Oslobodenie od dane

Od dane za ubytovanie sú oslobodené fyzické osoby vo veku do 15 rokov. Podmienkou na
uplatnenie oslobodenia fyzickej osoby vo veku do 15 rokov života od platenia dane je
predloženie dokladu o veku fyzickej osoby, napr. preukaz poistenca.
Článok IX.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 18
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane na celom území obce Vlčany vo výške 75,- € za jeden
nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok.

§ 19
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1.) Daňovník je povinný podať správcovi dane priznanie k dani za nevýherné hracie
prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť. Ak vznikne daňová povinnosť priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník
je povinný podať priznanie k dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej
povinnosti.6 Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti
v lehote 30 odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný oznámiť
v uvedenej lehote aj zmeny ohlásených údajov podľa ods. 2 tohto paragrafu tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
2.) Písomné oznámenie o začatí prevádzkovania alebo o ukončení prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja obsahuje:

a) názov/obchodné meno prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo
živnostenského registra
b) IČO
c) DIČ, IČ DPH
d) sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa
e) kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo prevádzkovateľa
f) údaje o štatutárnom orgáne alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné
údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná linka/telefónne číslo
mobil
g) dátum začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov/dátum skončenia
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
h) označenie prevádzky a miesta, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený
i) typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.
3.) Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu
nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a)
b)
c)
d)

typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
označenie prevádzky a miesta, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený
identifikačné údaje prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja v rozsahu
názov/obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaje o štatutárnom
orgáne.
4.) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť evidenciu
nevýherných hracích prístrojov.

5.) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, na ktorom musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp.
miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja, typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, evidenčné číslo
pridelené správcom dane.
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§ 99a ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z.

Článok X.
Daň za predajné automaty
§ 20
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane na celom území obce Vlčany vo výške 75,- € za jeden
predajný automat na kalendárny rok.
§ 21
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a spôsob identifikácie predajných automatov

1.) Daňovník je povinný podať správcovi dane priznanie k dani za predajné automaty do
31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Ak
vznikne daňová povinnosť priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať priznanie k dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.7
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti v lehote 30
odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný oznámiť v uvedenej lehote aj
zmeny ohlásených údajov podľa ods. 2 tohto paragrafu tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
2.) Písomné oznámenie o začatí prevádzkovania alebo o ukončení prevádzkovania
predajného automatu obsahuje:
a) názov/obchodné meno prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo
živnostenského registra
b) IČO
c) DIČ, IČ DPH
d) sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa
e) kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo prevádzkovateľa
f) údaje o štatutárnom orgáne alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné
údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo pevná linka/telefónne číslo
mobil
g) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu/dátum skončenia
prevádzkovania predajného automatu
h) označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený
i) typ a výrobné číslo predajného automatu.
3.) Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú alebo elektronickú evidenciu
predajných automatov v rozsahu údajov:
a)
b)
c)
d)

7

typ a výrobné číslo predajného automatu
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený
identifikačné údaje prevádzkovateľa predajného automatu v rozsahu
názov/obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaje o štatutárnom
orgáne.

§ 99a ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z.

4.) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť evidenciu
predajných automatov.

5.) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom,
na ktorom musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, typ a výrobné
číslo predajného automatu, evidenčné číslo predelené správcom dane.
III. ČASŤ
Článok XI.
Miestny poplatok
§ 22
Sadzba poplatku – určenie poplatku
Sadzbu poplatku Obec Vlčany stanovuje nasledovne:
a)

b)
c)

d)

e)

pre poplatníkov – fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.
vo výške 0,0740 € na jedného obyvateľa za deň, čiže ročne za osobu 27,01 €
pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z., okrem
poplatníkov uvedených v inom písmene tohto bodu tohto článku VZN, vo výške
sadzby poplatku 0,0740 € za kalendárny deň s ukazovateľom dennej produkcie
komunálnych odpadov, ktorý je určený podľa § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.,
pričom obec určuje hodnotu koeficientu vo výške 1,0
pre poplatníkov, ktorí v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytujú
zdravotné služby alebo ubytovacie služby, resp. reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské
služby , vo výške
sadzby
poplatku 0,0740 € za kalendárny
deň, s ukazovateľom dennej produkcie komunálnych odpadov, ktorý je určený
podľa § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z., pričom obec určuje hodnotu koeficientu
vo výške 1,0
pre poplatníkov - právnickú osobu, podnikateľa, ktorá poskytuje ubytovanie v
zariadeniach sociálnej starostlivosti (domovy dôchodcov, centrá pre seniorov,
detský domov) sa stanovuje sadzba poplatku vo výške 0,0740 € za kalendárny
deň, s ukazovateľom dennej produkcie komunálnych odpadov, ktorý je určený
podľa § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.,, pričom obec určuje hodnotu
koeficientu vo výške vo výške 1,0
sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
sa určuje vo výške 0,075 €.
§ 23
Vrátenie poplatku

1.) Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku, poplatok
alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v
priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až d) tohto odseku:
a) poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

b) fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhrady, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty na iný účel ako na podnikanie, pozemky v zastavanom
území obce okrem lesných pozemkov a pozemky, ktoré sú evidované v katastri
nehnuteľností ako vodné plochy,
c) právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2.)Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 23
tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 25 ods. 1 tohto nariadenia
písomne u správcu dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti.
§ 24
Zníženie a odpustenie poplatku

1.) Správca dane podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo
odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže splnenie podmienok ustanovených v tomto bode na zníženie poplatku alebo
odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 25 tohto nariadenia, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z
dôvodu:
a) výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí (100%
úľava),
b) výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu
(50 % úľava),
c) výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody (100% úľava),
d) pobytu osoby v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti alebo
sociálnej služby pobytovou formou (100% úľava).
2.) Správca dane poplatok zníži poplatníkovi, ktorým je:
a) fyzická osoba v hmotnej núdzi, a to o 14,81 % poplatku, t. j. o 4,- EUR
b) fyzická osoba staršia ako 63 rokov (od nasledujúceho roku po dovŕšení 63
rokov), a to o 14,81 % poplatku, t. j. o 4,- EUR
c) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a to
o 14,81 % poplatku, t. j. o 4,- EUR
d) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, a to o 14,81 % poplatku, t. j. o 4,- EUR
e) prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba, a to o 14,81 % poplatku, t. j.
o 4,- EUR.
3.) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej
časti podľa § 24 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených
v § 25 ods.
2 tohto nariadenia písomne u správcu dane.
§ 25
Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

1.) Ak poplatník požiada v zmysle § 23 tohto nariadenia o vrátenie poplatku a predloží
podklady uvedené v ods. 1 tohto paragrafu, správca dane vráti poplatok alebo jeho
pomernú časť:
a) fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b) fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy - výpoveď, ktoré
preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhrady, vinice, ovocné
sady, trvalé trávnaté porasty na iný účel ako na podnikanie, pozemky v

zastavanom území obce okrem lesných pozemkov a pozemky, ktoré sú
evidované v katastri nehnuteľností ako vodné plochy,
c) právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré
preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré
preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2.) Ak poplatník požiada v zmysle § 24 tohto nariadenia o zníženie alebo odpustenie
poplatku a predloží podklady uvedené v ods. 2 tohto paragrafu, správca dane zníži
alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na
prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí
b) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na
prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky – mimo trvalého
bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej
nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
d) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti alebo
sociálnej služby pobytovou formou,
e) potvrdenie o výkone väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
f) doklad o ťažkom zdravotnom postihnutí,
g) doklad potvrdzujúce stav úplnej alebo prevažnej bezvládnosti fyzickej osoby,
h) doklad potvrdzujúci stav hmotnej núdze.
Článok XII.
§ 26
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
2.) Obecné zastupiteľstvo vo Vlčanoch sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 16.12.2020, uznesením č. .327/2020/23.
3.) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
sa ruší VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.

Zverejnené dňa: 17.12.2020

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

