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Obec Veľké Kršteňany  

  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÉ KRŠTEŇANY  

č. 1/2015  

o miestnych daniach  

  

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kršteňanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR   

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

odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o miestnych daniach”) vydáva toto  

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach.   

  

Článok I.  

§ 1 Úvodné ustanovenia  

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len ,,VZN”) sa ustanovujú miestne dane na 

území  obce Veľké Kršteňany.   

2. Obec Veľké Kršteňany ukladá a spravuje na svojom území tieto miestne dane:   

a) daň z nehnuteľností   

b) daň za psa   

c) daň za užívanie verejného priestranstva   

d) daň za nevýherné hracie prístroje   

3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2. písm. a), b), d) je kalendárny rok.   

  

Článok II.  

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ  

§ 2  

Základné ustanovenia pre daň z nehnuteľností, konkrétne pre daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z 

bytov a z nebytových priestorov (ďalej len „daň z bytov“) sú uvedené v druhej časti zákona o 

miestnych daniach.   

  

Daň z pozemkov  

§ 3 Základ dane  

1. Hodnota pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov vynásobí výmera pozemkov  v 

m2 je v katastrálnom území Veľké Kršteňany určená nasledovne:   

Druh pozemku                Hodnota v eurách/m2   

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady            0,5244    

trvalé trávne porasty                  0,1138  

záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy            1,32     

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb  
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a ostatné hospodársky využívané vodné plochy           0,067  

stavebné pozemky                  13,27  

  

§ 4 Sadzba dane  

1. Ročná sadzba dane z pozemkov v % sa určuje v katastrálnom území Veľké Kršteňany pre jednotlivé 

druhy pozemkov v nasledovnej výške:   

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, rybníky s chovom rýb   

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy           0,60 %   

e) stavebné pozemky                   0,30 %   

  

Daň zo stavieb  

§ 5 Sadzba dane  

1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby sa v katastrálnom  

území Veľké Kršteňany určuje vo výške:   

a) 0,033 eura/m2   za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu,   

b) 0,33 eura/m2   za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu,   

c) 0,33 eura/m2   za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   

d) 0,33 eura/m2   za samostatne stojace garáže   

e) 0,33 eur/m2   za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu   

f) 0,33 eur/m2    za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou   

g) 0,33 eur/m2   za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g)   

2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje v katastrálnom území Veľké Kršteňany príplatok za podlažie 

v sume 0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.   

  

Daň z bytov  

§ 6 Sadzba dane  

Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru sa v 

katastrálnom území Veľké Kršteňany určuje vo výške: 0,040 eura/m2  

 

§ 7 Zníženie dane z nehnuteľností  

1. Obec Veľké Kršteňany poskytuje nasledovné zníženia pre daňovníkov na území obce Veľké 

Kršteňany:   

1.1.) Zníženie dani z pozemkov vo výške 50 % – na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické  osoby v 

hmotnej núdzi, alebo fyzické osoby staršie ako 75 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na  ich 

osobnú potrebu, majú trvalý pobyt v obci Veľké Kršteňany a na mieste ich trvalého pobytu je 

prihlásená len jedná osoba     
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1.2.) Zníženie dani zo stavieb a bytov vo výške 50 % -   

a) na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb 

starších  ako 75 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľov  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj 

prevažne alebo  úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, majú trvalý 

pobyt v obci Veľké Kršteňany a na mieste ich trvalého pobytu je prihlásená len jedná osoba   

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických 

osôb  starších ako 75 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

alebo  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré 

slúžia pre  motorové vozidlo používané na ich dopravu.   

2. Doklady potrebné na uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností:   

- na preukázanie hmotnej núdze – daňovník predloží potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej 

núdzi,  resp. o výške príjmu   

- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej 

osoby  s ťažkým zdravotný postihnutím so sprievodcom – daňovník predloží fotokópiu tohto 

preukazu  - podmienka veku je splnená, ak daňovník k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dovŕšil 75 

rokov   

3. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane podľa odseku 1. v priznaní k dani z nehnuteľností,  k 

dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie 

obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 

zákona o miestnych daniach, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.   

  

Článok III.  

DAŇ ZA PSA  

§ 8  

Základné ustanovenia pre daň za psa sú uvedené v tretej časti zákona o miestnych daniach.   

  

§ 9 Sadzba dane za psa  

Správca dane určuje v obci Veľké Kršteňany ročnú sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok vo 

výške 5,0 eur.   

  

§ 10 Oslobodenie od dane za psa  

1. Od dane za psa je oslobodený držiteľ zvláštneho psa vymedzeného podľa osobitného 

predpisu, konkrétne podľa § 2 písm. a) bod 2, 3 a 6 zák. č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, pokiaľ daňovník chová iba jedného psa. V prípade, že je chovateľom dvoch, alebo 

viacerých psov, nárok na oslobodenie zaniká.   

2. Oslobodenie od dane musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie 

od dane. Oslobodenie od dane zanikne okamihom ak zanikne dôvod pre oslobodenie.  

 

Článok IV.  

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

§ 11  

Základné ustanovenia pre daň za užívanie verejného priestranstva sú uvedené vo štvrtej časti zákona 

o miestnych daniach.   

  



  

4  

  

§ 12 Predmet dane  

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

obce, konkrétne všetky miestne komunikácie s chodníkmi a priľahlými plochami, plochy verejnej 

zelene a športový areál futbalového ihriska ako plochy ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo 

vlastníctve obce Veľké Kršteňany na území obce Veľké Kršteňany.   

2. Dlhodobé užívanie verejného priestranstva sa rozumie užívanie dlhšie ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní. Pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva je potrebné 

uzatvorenie písomnej dohody o užívaní verejného priestranstva s obcou Veľké Kršteňany.   

3. Krátkodobé užívanie verejného priestranstva sa rozumie užívanie kratšie ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní. Pri krátkodobom užívaní verejného priestranstva je daňovník 

povinný splniť si oznamovaciu povinnosť na Obecný úrad Veľké Kršteňany najneskôr v deň začatia 

užívania verejného priestranstva.   

4. Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného  

priestranstva na súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka, vozidla  po 

odhlásení z evidencie motorových vozidiel na tom istom mieste verejného priestranstva po dobu  

viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.   

   

§ 13 Sadzba dane  

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného užívania  

verejného priestranstva a každý aj začatý deň v nasledovnej výške.   

1. Za krátkodobé užívanie verejného priestranstva je sadzba miestnej dane:   0,10 eura/m2/deň   

2. Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva je sadzba miestnej dane:  0,20 eura/m2/deň   

  

§ 14 Oznamovacia povinnosť  

1. Pri krátkodobom užívaní verejného priestranstva je daňovník povinný oznámiť vznik 

osobitného  užívania verejného priestranstva písomne správcovi dane na tlačive, ktoré obsahuje 

náležitosti  oznámenia, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.   

2. Pri dlhodobom užívaní verejného priestranstva je daňovník povinný uzatvoriť písomnú 

dohodu o  užívaní verejného priestranstva s obcou Veľké Kršteňany najneskôr v deň vzniku 

osobitého užívania  verejného priestranstva.   

3. Daňovník je povinný dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva, uviesť 

verejné  priestranstvo do pôvodného stavu.   

  

§ 15 Oslobodenie  

1. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené kultúrne a športové akcie 

organizované obcou, alebo subjektom ktorému poskytuje obec dotáciu z rozpočtu obce so vstupným 

alebo bez vstupného.   

2. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené užívanie verejného priestranstva 

na trvalé parkovanie vozidla slúžiaceho fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.   

3. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené užívanie verejného priestranstva 

obcou, právnickými osobami zriadenými obcou a právnickými osobami založenými obcou.   

4. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené krátkodobé skladovanie 

stavebného materiálu, umiestnenie stavebného zariadenia a kontajnera pred miestom výstavby pre 

stavby ktoré boli riadne povolené.   
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Článok V.  

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

§ 16  

Základné ustanovenia pre daň za nevýherné hracie prístroje sú uvedené v siedmej časti zákona o 

miestnych daniach.   

  

§ 17 Sadzba dane  

Obec Veľké Kršteňany určuje sadzbu za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 20 eur.   

  

§ 18 Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov  

Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj identifikačným štítkom umiestneným na  

viditeľnom mieste. Identifikačný štítok obsahuje tieto údaje:   

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá nevýherný  

hrací prístroj prevádzkuje   

b) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný  hrací prístroj 

prevádzkuje   

c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja   

  

§ 19 Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie  

Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

ktorá obsahuje:   

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej  

osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje   

b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja   

c) výrobné číslo, rok výroby a osvedčenie nevýherného hracieho prístroja   

d) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja   

 

Článok VI.  

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

§ 20 Konania  

1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je niečo upravené, postupuje sa podľa 

zákona  NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné  stavebné odpady v platnom znení.   

2. Konanie vo veciach miestnych daní sa riadi zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní  

(daňový poriadok) v platnom znení.   

  

§ 21 Vyrubenie dane  

Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností v úhrne najviac do 5 eur (slovom: päť) sa nebude 

vyrubovať.   

 

§ 22 Záverečné ustanovenia  

1. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:   

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Kršteňany č. 2/2012 o miestnej dani za psa,   

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Kršteňany č. 3/2012 o miestnej dani za užívanie 

verejného priestranstva,   
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c) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Kršteňany č. 4/2012 o miestnej dani za nevýherné 

hracie prístroje,   

d) Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Kršteňany č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností.   

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých  

Kršteňanoch dňa 15.12.2015 uznesením č. 56/XII/2015 a nadobúda účinnosť 1. januára 2016.   

  

Návrh VZN zverejnený:   

a) vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29.11.2015  

b) zverejnený na internetovej adresa obce dňa: 29.11.2015   

c) zvesený dňa: 15.12.2015   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:  

a) bez pripomienok  

b) s pripomienkami – všetky podané pripomienky boli akceptované a zahrnuté do VZN  

Schválenie VZN dňa: 15.12.2015   

Vyhlásenie VZN:   

a) vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.12.2015   

b) zvesené dňa: 31.12.2015   

c) účinnosť nadobúda dňa: 1.1.2016  

  

Vladimír Kopál  starosta 


