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Všeobecne záväzné nariadenie obce Žaškov č. 5/2020
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 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 (ďalej
len „zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach“) vydáva pre územie obce Žaškov toto všeobecne
záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Žaškov (ďalej len „správca
dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „poplatok“),
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka
a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane,
d) podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Správca dane ukladá od 1. januára 2020 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2020 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
(1) Zdaňovacím obdobím miestnych daní špecifikovaných v § 2 písm. a), b),e),f) tohto VZN je
kalendárny rok.
(2) Zdaňovacie obdobie miestnych daní špecifikovaných v § 2 písm. c) a d) tohto VZN je
špecifikované v štvrtej a piatej časti tohto VZN.
DRUHÁ ČASŤ
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§3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností 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“).

DAŇ Z POZEMKOV
§4
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov pre skupinu pozemkov, ktorými sú orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady, trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, a to:

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 0,1782 €/ m2
- trvalé trávnaté porasty 0,0255 €/ m2
2) Základom dane z pozemkov pre skupinu pozemkov, ktorými sú lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemku 0,0179 €/m2. Takto určená hodnota pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu
pozemku zistenú na 1 m2 nepreukáže znaleckým posudkom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3) Základom dane z pozemkov pre skupinu pozemkov, ktorými sú:
a) záhrady,
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, a to:
- záhrady 1,85 € / m2
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 € / m2
4) Základom dane z pozemkov pre skupinu pozemkov, ktorými sú stavebné pozemky je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov 18,58 € / m2.
5) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, na
ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a
poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej
výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku 18,58 €/m2 uvedenej
pre stavebné pozemky.

§5
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Sadzba dane

1. Správca dane určuje v meste ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé skupiny pozemkov
nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,30 %
b) záhrady
0,30 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,30 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,30 %
e) stavebné pozemky
0,55 %
f) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica
alebo predajný stánok
0,55 %

DAŇ ZO STAVIEB
§6
Sadzba dane
1) Správca dane určuje na území obce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,06 €/ m2,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,06 €/
m 2,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,364 €/ m2,
d) samostatne stojace garáže 0,20 €/ m2,
e) stavby hromadných garáží 0,20 €/ m2,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,20 €/ m2,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,7 €/ m2,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,7 €/ m2,
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h) 0,07 €/ m2.
2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške 0,06
€ okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§7
Základ dane
1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§8
Sadzba dane
1) Správca dane ustanovuje v obci ročnú sadzbu dane z bytov na 0,06 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
.
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§9
Oslobodenie od dane
1) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
2) Oslobodenie od dane zo stavieb priznané podľa § 9 ods. 1 písm. g) zák. SNR. č. 317/1992 Zb. o dani z
nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 10
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane 6,- € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 11
Registračná známka
1) Daňovník je povinný prevziať si u správcu dane registračnú známku, ktorou je povinný označiť svojho
psa, ktorý je predmetom dane za psa. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť správcovi dane do 15 dní,
ktorý na základe ohlásenia vydá náhradnú registračnú známku za úhradu nevyhnutných nákladov vo výške
2,50- €.
2) Správca dane vydá daňovníkovi náhradnú registračnú známku za úhradu nevyhnutných nákladov vo
výške 2,- € v prípade jej výmeny.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 12
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,
pozemky, ktoré má obec v prenájme. Verejné priestranstvá sú bližšie špecifikované v § 16. Verejným
priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 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. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
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§ 13
Daňovník
1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 14
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne správcovi
dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo, na tlačive, ktoré obdrží daňovník u
správcu dane.
2) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
§ 15
Základ dane
1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívania verejného priestranstva v m2.

§ 16
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1) Verejnými priestranstvami v obci sú:
a/ miesta na miestnych komunikáciách, ktoré sú definované v prílohe č. 1 k VZN 2/2020 o miestnych
komunikáciách, verejných priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov
b/ verejné priestranstvá definované v prílohe č. 2 k VZN 2/2020 o miestnych komunikáciách, verejných
priestranstvách a ich používaní na území obce Žaškov
§ 17
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a/ za umiestnenie prenosného predajného zariadenia 0,40 € za každý aj začatý m2/ deň, ktorého doba
predaja alebo ponúkanej služby prekročí 1 deň. Daň sa vyrubí počnúc druhým dňom
b/ za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera 0,01 € za každý aj začatý m2/ deň
c/ za umiestnenie skládky, stavebného materiálu alebo stavebného zariadenia 0,20 € za každý aj začatý
m2/ deň,
d/ za umiestnenie lunaparkov a iných atrakcií 0,30 € za každý aj začatý m2/ deň
e/ za umiestnenie prenosnej garáže 0,01 € za každý aj začatý m2/ deň
f/ za umiestnenie všetkých tu nemenovaných užívaní verejného priestranstva 0,30 € za každý aj začatý
m2/ deň.
g/ parkovanie na verejnom priestranstve za krajnicou miestnej komunikácie:
- zabratie verejného priestranstva do výmery 15 m2 - 0,01 € za každý aj začatý m2/deň
- zabratie verejného priestranstva nad výmeru 15 m2 - 0,02 € za každý aj začatý m2/deň
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§ 18
Podrobnosti o užívaní verejných priestranstiev

1) Rozhodnutie na zabratie verejného priestranstva na parkovanie sa stanovuje minimálne na dobu
1 mesiaca.
2) V prípade užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia prenosnej garáže je daň splatná
do 31.3. príslušného roku
3) Správca dane si vyhradzuje právo neudeliť súhlas s užívaním verejného priestranstva.

§ 19
Oslobodenie od dane
1) Správca dane oslobodzuje od platenia dane:
a) činnosti priamo súvisiace s konaním verejného kultúrneho a športového podujatia usporiadaného
obcou
b kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného,
c) akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
d) verejné zhromaždenia politických strán a hnutí,
e) daň za parkovanie na verejnom priestranstve za krajnicou miestnej komunikácie neplatia invalidní
občania, ktorí používajú zvláštne označenie vozidiel.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 20
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, botel, 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.
§ 21
Základ dane
1) Základom dane je počet prenocovaní.
§ 22
Sadzba dane
1) Sadzbu dane určuje správca dane v súlade s § 40 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
vo výške 0,20 € na osobu a prenocovanie.
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§ 23
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
1) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť prehľadnú evidenciu fyzických osôb, ktoré sa v zariadení
odplatne prechodne ubytujú („Knihu ubytovaných“), ktorú je povinný predložiť kedykoľvek na kontrolu
správcovi dane, a ktorá obsahuje:
- meno a priezvisko ubytovaného
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu
- výšku vybraného poplatku
§ 24
Spôsob vyberania dane, odvodu dane a lehoty odvodu dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ
dane za daň ručí a vyberá ju.
2) Platiteľ dane je povinný vyberať daň za ubytovanie a je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba,
ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane

3) Daň sa platí bez vyrubenia, na základe písomného vyúčtovania, ktorým je hlásenie o počte
prenocovaní a počte ubytovaných, ktoré je platiteľ povinný podať správcovi dane do 15 dní po
ukončení štvrťroka. Daň je splatná v hotovosti do pokladne obce, alebo bezhotovostne šekom, alebo
peňažným prevodom na účet obce do 15 dní odo dňa podania hlásenia o počte prenocovaní a počte
ubytovaných.
4) Prevádzkovateľ zariadenia slúžiaceho na odplatné prechodné ubytovanie má oznamovaciu
povinnosť voči správcovi dane do 10 dní od začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 25
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a)
300,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok
§ 26
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia
evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
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- adresu miesta prevádzkovania a umiestnenie(poschodie, miestnosť)
- druh a názov automatu (napr. na horúce nápoje, chladené nápoje, cigarety, potraviny)
- druh tovarov (napr. káva, čaj, čokoláda)
- výrobné číslo
- dátum začatia prevádzkovania
- dátum ukončenia prevádzkovania
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť
správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 27
Spôsob identifikácie predajných automatov
1) Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné
doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
§ 28
Oslobodenie od dane
1) Správca dane oslobodzuje od platenia dane:

a) predajný mliečny automat
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 29
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 120,- € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 50,- € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 50,- € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 50,- € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 50,- € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
f) 100,- € za jeden elektronický prístroj za kalendárny rok,
g) 60,- € za jeden automat za kalendárny rok,
h) 120,- € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až g) a kalendárny rok.
§ 30
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
1) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia
evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
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2) Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri
kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 31
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1) Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 32
Poplatok

1. Poplatok sa platí v zmysle §77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak poplatok platí poplatník, ktorý je ustanovený v §77 ods.2 zákona
č. 582/2004 Z.z.

§ 33
Sadzba poplatku
1) Správca poplatku určuje sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 32 ods.2 písm.a):
a) vo výške 0,0533 € na osobu a kalendárny deň
b) vo výške 0,0342 € za osobu a kalendárny deň - poplatníci, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
Žaškov a ktorí sú podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach povinní platiť poplatok z
dôvodu užívania nehnuteľnosti (chata, chalupa, rekreačný dom, neobývaný dom)
2) Sadzba poplatku za komunálny odpad pre poplatníka, ktorému správca povolil množstvový
zber sa určuje vo výške 0,0236 € / liter.
3) Správca poplatku určuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu
vo výške 0,05 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
4)V sadzbe poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je započítaný aj objemný odpad,
ktorý bude odovzdaný na zbernom dvore a to do hmotnosti 200 kg resp. objemovo do 2 m3 na
domácnosť a rok, t.j. bezplatne. Ak bude množstvo odovzdaného objemného odpadu presahovať
stanovené množstvo na domácnosť a rok, tak toto množstvo bude spoplatnené vo výške 0,18 €/kg.
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§ 34
Určenie poplatku
1) Poplatok sa platí za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a určuje sa na osobu a kalendárny
deň podľa § 79 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
2) Ak poplatník plní poplatkovú povinnosť aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa
určí ako súčet poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
3) Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období sa vypočíta podľa § 79
ods.4 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
4) Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1.
5) Poplatok pre poplatníka, ktorému správca dane povolil množstvový zber, sa určí ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

6) Obec Žaškov zaviedla v tomto VZN na území obce Žaškov množstvový zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby a právnické osoby– podnikateľov, ktorí
majú na území obce zriadenú prevádzku a právnické osoby, ktoré majú na uzemí obce sídlo podľa
obchodného registra.
§ 35
Oznamovacia povinnosť

1) Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 01. 01. zdaňovacieho obdobia.
2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej
len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.7 zákona č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods.2 písm.b) alebo písm. c) zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach, názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

d) poplatníci zapojení do množstvového zberu sú povinní oznámiť všetky skutočnosti potrebné k
určeniu poplatku najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Počas roka sú
akceptovateľné len oznámenia pri vzniku a zániku poplatkovej povinnosti.
3) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
4) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca dane
vychádza z posledných známych údajov predložených poplatníkom alebo z údajov, ktoré si zaobstará
bez súčinnosti poplatníka.
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§ 36
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1) Poplatok vyrubí správca dane rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková
povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku
rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.
2) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca dane vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
3) Poplatok je splatný v splátkach a lehotách určených v rozhodnutí. Ak poplatková povinnosť vznikla
v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčí v rozhodnutí splatnosť inak.
4) Poplatok za drobný stavebný odpad v zmysle § 33 je splatný v hotovosti do pokladne správcu
dane v deň jeho odovzdania na zbernom dvore v Žaškove.
5) Pri množstvovom zbere správca dane vyrubuje poplatok každoročne za celé zdaňovacie obdobie
rozhodnutím.

§ 37
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
poplatník písomne požiada správcu dane najneskôr do konca príslušného zdaňovacieho obdobia
spolu s dokladmi potvrdzujúcimi danú skutočnosť.
2) Správca poplatku poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
3) V prípade, že z predložených dokladov na zníženie resp. odpustenie poplatku nie je jednoznačne
preukázateľné koľko dní sa poplatník zdržiava/zdržiaval mimo územia obce, budú použité nasledovné
percentuálne sadzby úľav pre zníženie poplatku:
a) správca dane poplatok zníži poplatníkovi o 30 % z ročného poplatku a to študentom študujúcim
dennou formou štúdia mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich a externe
študujúcich, vo vzdialenosti nad 60 km od miesta trvalého pobytu. V žiadosti o zníženie poplatku
poplatník poskytne správcovi dane údaje o žiakovi/študentovi v rozsahu: meno, priezvisko a dátum
narodenia potrebné na overenie statusu študenta prostredníctvom Registra detí, žiakov a poslucháčov
alebo Centrálneho registra študentov. Študent študujúci v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok,
Liptovský Mikuláš, Martin, Žilina, doloží aj potvrdenie o ubytovaní. Zníženie poplatku študentom sa
poskytuje od 01.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, a to za celé toto zdaňovacie obdobie.
b) správca dane poplatok zníži poplatníkovi o 30 % z ročného poplatku a to zárobkovo činným
osobám, ktoré sa zdržiavajú mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania, ubytovaným mimo
územia obce v rámci SR, s výnimkou denne dochádzajúcich. Nárok na odpustenie alikvotnej časti
poplatku je potrebné každoročne preukázať potvrdením od zamestnávateľa (agentúry
zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka
mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane),
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u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od miesta svojho
trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní. Dátum vystavenia potvrdenia musí byť zhodný so
zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku, vrátane uvedenia dátumu
od kedy a do kedy sa poplatník zdržiava mimo obce Žaškov.
c) správca dane poplatok zníži poplatníkovi o 50 % z ročného poplatku a to študentom a pracujúcim v
zahraničí. Danú skutočnosť je potrebné dokladovať potvrdeniami, ktorými sú: potvrdenie o
návšteve školy v zahraničí, pracovné povolenie alebo povolenie k pobytu alebo potvrdenie od
zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí (pracovnú zmluvu len
vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane alebo doklad o platbe obecnej dane v
zahraničí alebo potvrdenie o úhrade dane z príjmu v zahraničí. Doklady musia byť preložené do
štátneho jazyka, pričom úradný preklad sa nevyžaduje (výnimku tvoria doklady vyhotovené v
českom jazyku).
d) Správca dane odpustí poplatok vo výške 100 % ročného poplatku poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo v
zdaňovacom období nezdržiava na území obce a uvedenú skutočnosť potvrdí nasledujúcimi dokladmi
1. doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o
zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce
(pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane),
2. potvrdenie obce o adrese a o dobe trvania prechodného pobytu v tejto obci spolu s dokladom o
vyrubení alebo zaplatení poplatku v danej obci za príslušné obdobie.
3. potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe trvania,
4. potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
5.potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania,
6. potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania,
7. ak sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí predloží potvrdenie od zamestnávateľa
(školy), spolu s potvrdením o prechodnom (trvalom) pobyt alebo povolením k pobytu, príp.
potvrdením o zaplatení poplatku v zahraničí. Doklady musia byť preložené do štátneho jazyka
(výnimku tvoria doklady vyhotovené v českom jazyku). Vo výnimočných prípadoch
predložením potvrdenia spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka)
v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho
pobytu. Ak má poplatník trvalý pobyt v rodinnom dome, výnimočne čestným prehlásením o
tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí podpísaným dvoma
susedmi identifikovanými menom, priezviskom, dátumom narodenia a presnou adresou trvalého
pobytu.
8. fyzickej osobe, u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v obci je len formálny, miesto pobytu nie je
známe.
e) správca poplatku môže poskytnúť úľavu za domáce kompostovanie vo výške 10 % z vyrubenej
sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe Zmluvy o
domácom kompostovaní alebo podpísaním a podaním čestného prehlásenia.
f) Poplatník, ktorý nemá na území obce trvalý alebo prechodný pobyt, ale má zároveň oprávnenie užívať
nehnuteľnosť alebo užíva nehnuteľnosť na území obce, nemá nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku podľa Čl. 3. Na základe oznámenia k poplatku z titulu užívania nehnuteľnosti sa poplatok
vyrubí tomu vlastníkovi, ktorý oznámenie podá, pričom druhému (a každému ďalšiemu)
spoluvlastníkovi bude poplatok odpustený vo výške 100% .
4) Správca dane zníži poplatok podľa ods.3 písm.a) len v prípade, ak poplatník o zníženie poplatku
písomne požiada najneskoršie do konca splatnosti rozhodnutia o vyrubení poplatku, s výnimkou
skutočností vzniknutých po tomto dátume. Po tomto termíne nárok na zníženie poplatku na príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká.
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5) Správca dane zníži alebo odpustí poplatok podľa ods. 3 len v prípade, ak poplatník o zníženie alebo
odpustenie poplatku písomne požiada najneskoršie do konca zdaňovacieho obdobia. Po tomto termíne
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
6) V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú
správcom dane akceptovateľné podľa ods.2 písm. b) a c) a ods.3, správca dane poplatníkovi úľavu
neposkytne, prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie
takýchto dokladov.
7) Iné doklady ako sú uvedené v ods.3 je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo
výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj
iných dokladov a potvrdení.
8) Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné kumulovať. Pri súbehu nárokov na zníženie poplatku sa
uplatní zníženie najvýhodnejšie pre poplatníka.
9) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať žiadosť o
zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne spolu s originálmi uvedených dokladov. Namiesto
originálov dokladov možno predložiť aj kópiu originálu osvedčenú povereným pracovníkom Obecného
úradu v Žaškove.
10) Ak nie je doklad v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť aj jeho preklad,
pričom úradný preklad dokladu sa nevyžaduje.

11) Správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok podľa § 376 odseku 3 len ak si poplatník riadne plní
svoju poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce
obdobia.
12)Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s hodnovernými dokladmi môže podať poplatník aj
za ostatných členov spoločnej domácnosti, za ktorých plní poplatkovú povinnosť.

DEVIATA ČASŤ
§ 38

Spoločné ustanovenia
1) Správcom miestnych daní a poplatku podľa tohto VZN je obec.
2) Daňovník alebo poplatník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods.1 a 2 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach spôsobom, ktorý určí správca dane rozhodnutím o vyrubení dane a
poplatku alebo rozdielu dane a poplatku a to príslušným variabilným symbolom.
3) Daňovníci a platitelia poplatku sú povinní oznámiť všetky údaje potrebné k výpočtu, vyrubeniu a
kontrole miestnych daní a poplatku ako aj zmeny údajov súvisiacich s výškou miestnych daní a poplatku.
4) V súlade s § 99e ods.9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach správca dane určuje, že nebude
vyrubovať daň z nehnuteľností a daň za psa pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 2,00 €.
5) Pri platbe do výšky 300 € je možné vyrubenú daň a poplatok uhradiť aj v hotovosti do pokladne Obce
Žaškov
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DESIATA ČASŤ
§ 39

Záverečné ustanovenia
§ 24

(1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle dňa 27.11. 2020.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Žaškov č. 129/07/2020 zo dňa 14.12.2020.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2019 zo dňa 16.12.2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené uznesením
obecného zastupiteľstva Obce Žaškov č. 146/6/2019 zo dňa 16.12.2019
(4) Toto nariadenie bolo zverejnené a vyvesené na úradnej tabuli Obce Žaškov dňa 15.12.2020
Zvesené dňa 31.12.2020
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

V Žaškove, dňa 14.12.2020
Milan Pavlovčík
starosta obce

