
Obec Veľké Kršteňany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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 ) vydáva 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Kršteňany č. __/2011 
o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2012 

 
 

I. 
Základné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania daní 

a poplatkov na území obce Veľké Kršteňany v zdaňovacom období roku 2012. 
2. Obec Veľké Kršteňany vyberá nasledovné miestne dane : 

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za nevýherné hracie prístroje, 

3. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

II. 
Daň z nehnuteľností 

 

Čl. 1 
Daň z pozemkov 

 

§ 1 - Daňovník 
 

1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je 
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster"), 
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo 

správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri. 
2. Daňovníkom dane z pozemkov je 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie 
náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do 
vykonania pozemkových úprav, 

b) nájomca, ak 
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je 

zapísaný v katastri, 
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a). 

3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok 
skutočne užíva. 
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4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je 
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci 
dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za 
daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

 
 

§ 2 - Predmet dane 
 

1. Predmetom dane z nehnuteľnosti v obci Veľké Kršteňany sú : 
1.1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
1.2. trvalé trávne porasty, 
1.3. záhrady, 
1.4. stavebné pozemky, 
1.5. zastavané plochy a nádvoria, 
1.6. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
1.7. ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 

2. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie 
pozemku podľa katastra. 

3. Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení 
až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného 
pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom 
povolení. 

 
 

§ 3 - Základ dane 
 
1. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. 
2. Základom dane z pozemkov za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota 

pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 
m2, teda suma 0,5244 €/m2. 

3. Základom dane z pozemkov za trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov 
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, teda suma 0,1138 
€/m2. 

4. Základom dane z pozemkov za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je, hodnota 
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 
podľa Znaleckého posudku č. 32/2005, vypracovaného znaleckou organizáciou Lesoprojekt 
Zvolen, teda suma 0,0670 €/m2. 

5. Základom dane z pozemkov za záhrady je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, teda suma 1,3277 €/m2. 

6. Základom dane z pozemkov za zastavané plochy a nádvoria je hodnota pozemku bez 
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, teda suma 
1,3277 €/m2. 

7. Základom dane z pozemkov za stavebné pozemky je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, teda suma 13,27 €/m2. 

8. Základom dane z pozemkov za ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota 
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 
m2, teda suma 1,3277 €/m2. 
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§ 4 - Sadzba dane 
 

Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Veľké Kršteňany je pre všetky druhy 
pozemkov 0,30 % zo základu dane. 
 
 

Čl. 2 
Daň zo stavieb 

 

§ 1 - Daňovník dane zo stavieb 
  
1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby a tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 ods. 1 

až 3 zákona. 
2. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý 

spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 
daňovníkom dane zo stavieb zastupuje  jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do 
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
 
 

§ 2 - Predmet dane zo stavieb 
 
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Veľké Kršteňany : 

1.1. stavby na bývanie a drobné stavby, majúce doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 
1.1. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu, 

1.2. stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
1.3. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 

alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
1.4. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
1.5. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
1.6. ostatné stavby, neuvedené v predchádzajúcom texte VZN. 

2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží 
alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť 
nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. 

 
 

§ 3 - Základ a výpočet dane zo stavieb 
 

1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa 
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do 
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

2. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb. 
3. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb 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 pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa 
nezapočítava prvé nadzemné podlažie. 



4 

 

4. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za 
podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta 
ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na 
príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. 

5. Ročná sadzba dane zo stavieb na bývanie a stavby na bývanie a drobné stavby, majúce 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 

6. Správca dane pre stavby na území obce Veľké Kršteňany, ktoré sú predmetom dane zo 
stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa § 12 ods. 2 zákona nasledovne pre 
ostatné stavby : 
6.1. 0,398 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

6.2. 0,099 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

6.3. 0,099 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a 
stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

6.4. 0,398 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, 

6.5. 0,398 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

6.6. 0,033 € za ostatné stavby. 
7. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
8. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za 

podlažie, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby 
využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby. 

 
 

Čl. 3 
Daň z bytov 

 

§ 1 
 
1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru a ostatné subjekty, 

uvedené v § 13 ods. 1 zákona. 
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom 

dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za 
daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

3. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor 
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 

4. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov. 
5. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 
6. Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a 

nebytového priestoru. 
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Čl. 4 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

§ 1 
 

1. Správca dane určuje, že na rok 2012 vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb, pokiaľ 
nepresiahne sumu 20,- €, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru, najneskôr však do 31. mája 2012. Správca dane určuje, že na rok 2012 
vyrubená daň z nehnuteľností u právnických osôb, pokiaľ nepresiahne sumu 200,- €, je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, najneskôr však 
do 31. mája 2012. 

2. Správca dane určuje, že na rok 2012 vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických 
a právnických osôb, pokiaľ presiahne sumu 20,- € u fyz. osôb a 200,- € u práv. osôb, je 
splatná v štyroch rovnomerných splátkach, a to : 

I. splátka do 31. mája,              
II. splátka do 31. júla, 
III. splátka do 28. septembra, 
IV. splátka do 30. novembra. 

3. Podmienky vzniku, zmeny a zániku daňová povinnosti upravuje zákon v § 18 ods. 1. 
4. Podmienky na vyrubenie dane z nehnuteľností upravuje zákon v § 18 ods. 2. 
5. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 

povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej 
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď 
tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

 
 

§ 2 
 
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať obci do 31. januára toho 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia, ak zákon alebo toto všeobecne záväzné nariadenie neustanovuje 
inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. 

2. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň 
si sám vypočítať. 

3. Ostatné podrobnosti, týkajúce sa daňového priznania k dani z nehnuteľnosti upravuje zákon 
v § 19. 

 
 

§ 3 
 

Zníženie dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona sa neustanovuje. 
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Časť III. 
Daň za psa 

 

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

právnickou osobou. 
2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 
občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo 
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

4. Základom dane je počet psov. 
5. Sadzba dane je 4,- € za každého psa a kalendárny rok u toho istého daňovníka.  
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti písomným oznámením obci. Oznámenie musí obsahovať najmä 
označenie vlastníka /držiteľa/ psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, 
označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, umiestnenie chovného priestoru 
alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie 
nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, 
ak ho pes má, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní. 

8. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

10. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

11. Daň za psa sa vyberá v hotovosti do pokladne obecného úradu. 
 
 

Časť IV. 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
§ 1 

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

priestranstva. 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré 
obec prenajala podľa osobitného zákona. 
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3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto nariadenia rozumie : 
3.1. umiestnenie zariadenia vhodného na poskytovanie služieb, 
3.2. umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

lunaparku a iných atrakcií, 
3.3. umiestnenie skládky, 
3.4. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2. 
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,099 € za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 
7. Daňová povinnosť vzniká začatím osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 

ukončením osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj 
zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku 
daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 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. 

8. Daňovník je povinný ohlásiť obci bezodkladne každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane, tiež skutočnosti, že osobitné užívanie 
verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

9. Daň je splatná : 
9.1. jednorázovo v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade, pri dobe užívania 

verejného priestranstva do 15 dní, pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti, do 
pokladne obce na obecnom úrade, 

9.2. pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní týždennými alebo 
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec 
správcu dane pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom. 

 
 

Časť IV. 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

§ 1 
 
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 (ďalej len "nevýherné hracie prístroje"). 

2. Nevýherné hracie prístroje sú : 
2.1. elektronické prístroje na počítačové hry, 
2.2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

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

 
 

§ 2 
 
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
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2. Sadzbu dane určuje obec na sumu 20,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
3. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 

zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 
 
 

§ 3 
 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, obec ako správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. 

 
 

Časť V. 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

§ 1 
  

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/ 
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 
na území obce Veľké Kršteňany. 
 
 

§ 2 
 
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je : 

1.1. fyzická osoba, 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( ďalej len "nehnuteľnosť" ), 

1.2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

1.3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania. 

2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej 
časti obce. 
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3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho 
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe : 
3.1. užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom, 
3.2. je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
3.3. užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo 

iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju 
užíva aj poplatník, alebo 

3.4. v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto 
činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí : 
4.1. 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, 

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

 
 

§ 3 
 
1. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; 

za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
2. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 
nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za 
iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej 
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného 
plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. 
4. Keďže v obci nie je zavedený množstvový zber sadzba poplatku je vo výške 0,022 € na 

osobu a kalendárny deň. 
5. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
6. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, 

keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených 
údajov, ohlásiť obci svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
adresu prechodného pobytu, ak je poplatníkom osoba podľa odseku 1 písm. b/ alebo písm. 
c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
identifikačné číslo a údaje o úradnej registrácií predložením originálu alebo úradne overenej 
kópie výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo iného úradného rozhodnutia, 
oprávneného k vykonávaniu podnikateľskej alebo inej ekonomickej činnosti, nie staršej ako 
tri mesiace. 

7. Možnosť zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch sa 
neustanovuje. 
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Časť VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ niektoré ustanovenie tohto všeobecne záväzného nariadenia neupravuje úplne alebo 

v celosti niektoré práva a povinnosti z neho vyplývajúce alebo s ním súvisiace, spravuje sa 
na ich úpravu príslušné ustanovenie zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
prípade iných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v Slovenskej republike 
alebo úpravy práva Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy ratifikovanej a vyhlásenej 
spôsobom ustanoveným zákonom. 

2. Pokiaľ niektoré ustanovenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sa stane neplatným 
alebo je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, platným v Slovenskej 
republike alebo úpravou práva Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou ratifikovanou a 
vyhlásenou spôsobom ustanoveným zákonom, vzťahuje sa na úpravu vzťahu postihnutého 
neplatnosťou alebo opísaným rozporom príslušné obsahom najbližšie ustanovenie zákona  
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, prípade iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, platných v Slovenskej republike alebo úpravy práva Európskej únie 
alebo medzinárodnej zmluvy ratifikovanej a vyhlásenej spôsobom ustanoveným zákonom. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 
nariadenie č. 4/2008 zo dňa 28.11.2008. 

4. Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Kršteňany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 
na rok 2012 uznieslo dňa 8.12.2011. 

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 
 
 
 
 
 

Marián Staňo 
starosta obce 

 
 
Veľké Kršteňany dňa 8.12.2011 
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