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O B E C   H A M U L I A K O V O 
Všeobecne  záväzné nariadenie  obce  Hamuliakovo 

o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  č. 7/2022 

 

Obec Hamuliakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a  § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.582/2004 Z.z. o 

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

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
       

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ   USTANOVENIA 

 

§ 1 

(1.) Účelom tohto VZN je určenie druhu miestnych daní, ich výšky, ako i výšky miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na celom území obce Hamuliakovo. 

(2.) Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec Hamuliakovo sú: 

a)  daň z nehnuteľností, 

b)  daň za psa, 

c)  daň za ubytovanie, 

d)  daň za predajné automaty, 

e  daň za nevýherné hracie prístroje. 

(3.) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“). 

 

 

II.  ČASŤ 

DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

§ 2 

Daň z nehnuteľností v zmysle tohto VZN zahŕňa 

1. daň z pozemkov, 

2. daň zo stavieb, 

3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 

 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§ 3 Základ dane 

(1.) Základom dane z pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 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., ktorá bola pre obec Hamuliakovo stanovená na sumu   

0,7936 €/ m2. 
 

(2.) Základom dane z pozemkov trvalé trávne porasty je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Správca dane stanovil hodnotu tohto druhu pozemku na 

sumu  

0,0972 €/ m2. 
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  Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 

znaleckým posudkom. 

 

(3.) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 

m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku hodnota pozemku stanovená 

na sumu 

0, 2005 €/ m2 

  Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 

znaleckým posudkom. 

(4.) Základom dane z pozemkov záhrady,  zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky , ostatné 

plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota  pozemku určená vynásobením výmery pozemkov 

v m2 a hodnoty pozemkov podľa prílohy č. 2  zákona č. 582/2004 Z. z., pričom pre obec 

Hamuliakovo boli stanovené tieto hodnoty : 

a.) záhrady  ........................................................................... 1,85 €/ m2 

b.) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  ................. 1,85 €/ m2 

c.) stavebné pozemky  .......................................................... 18,58 €/ m2 

 

 

§ 4 Sadzba dane z pozemkov 

 

(1.) Ročná sadzba dane z pozemkov sa  určuje v celej obci takto: 

a.) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  

a trvalé trávne porasty  .................................................................. 1,00 %  základu dane, 

b.) záhrady .......................................................................................... 1,20 %  základu dane,  

c.) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy ................................ 1,20 %  základu dane,  

d.) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky  

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy..... 1,00 % zo základu dane,  

e.) stavebné pozemky  ........................................................................ 1,70 % zo základu dane.  

(2.) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane pozemkov, na ktorých  

sa nachádza predajný stánok ................................................................ 5,00 % zo základu dane. 

Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza  predajný stánok, je hodnota pozemku určená 

vynásobením skutočnej výmery predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 za stavebný 

pozemok  uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach (§ 3, bod 4c).  

Do skutočnej výmery predajného stánku sa počítajú všetky plochy slúžiace k predaju tovaru alebo 

poskytovaniu služieb, vrátane priestorov určených na priamu konzumáciu zakúpených tovarov bez 

ohľadu na ich konštrukčné vyhotovenie, a teda vrátane terás, plôch s voľne rozloženým 

príslušenstvom predajného stánku ako sú napríklad stoly, lavice, odpočívadlá a pod. 

 

 

§ 5 Oslobodenie od dane z pozemkov 

 

Od dane z pozemkov sa oslobodzujú  

a.) pozemky, na ktorých sú cintoríny, 

b.) vetrolamy, 

c.) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk; 

d.) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiace verejnej doprave; 
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DAŇ ZO STAVIEB 

 

§ 6 Sadzba dane zo stavieb 

 

(1.) Správca dane pre všetky stavby na území mesta, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú 

sadzbu dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške: 

a.) 1,00 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b.) 0,40 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

c.) 1,80 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d.) 0,40 € za samostatne stojace garáže, 

e.) 0,40 € za stavby hromadných garáží, 

f.) 0,40 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, základom dane pri stavbe 

hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom 

zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby 

g.) 3,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h.) 3,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i.) 1,00 €   za  ostatné stavby neuvedené v písmenách a.) až f.). 

  Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, 

pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

2.) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 ods. 1 písm. a.) až g.) tohto VZN sa pri 

viacpodlažných stavbách zvyšuje o príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 

podlažia takto: 

a.) o 0,10 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu, 

b.) o 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

c.) o 0,32 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 

d.) o 0,32 €  za samostatne stojace garáže, 

e.) o 0,32 € za stavby hromadných garáží, 

f.) o 0,32 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

g.) o 0,32 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  

h.) o 0,32 €  za  ostatné stavby neuvedené v písmenách a.) až f.). 
 

 

 

DAŇ Z BYTOV  

§ 7 Sadzba dane z bytov 

(1.) Ročná sadzba dane z bytov  sa   určuje  v celej obci takto: 

a.) 1,50  €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu; 

b.) 3,00 €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy  nebytového priestoru v bytovom dome 

slúžiaceho na podnikanie, zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 

podnikaním a zárobkovou činnosťou 

c.) 3,00 €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy  nebytového priestoru v bytovom dome  

neslúžiaceho  na komerčné účely ani inú zárobkovú činnosť 

d.) 0,40 €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy  nebytového priestoru v bytovom dome, ktoré 

slúžia ako garáž 

 



 - 4 - 

§ 8 Oslobodenie od daní a zníženie daní zo stavieb a bytov 

(1.) Daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov, sa znižuje o 75 %,  ak sú tieto: 

a.) vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, 

b.) vo vlastníctve fyzických osôb starší ako 65 rokov, 

c.) vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,   

d.) vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom 

e.) vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, 

a tieto stavby na bývanie alebo byty slúžia na ich trvalé bývanie. 

 

(2.) Daň zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich časti užívaných na šport a športové aktivity sa 

znižuje o 75 %, pričom základom dane so zníženou sadzbou je výmera výlučne tých častí 

stavby, ktoré preukázateľne slúžia na šport a športové aktivity verejnosti (t.j. plocha 

športoviska, šatne a príslušné hygienické zázemie). V prípade, že stavba má okrem športu využitie 

aj na iné účely, je potrebné v daňovom priznaní samostatne vyčísliť výmeru využitú na príslušný 

iný účel a na túto sa zníženie podľa tohto bodu nevzťahuje. 

(3.) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa § 8 odseku (1.) 

v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré 

mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote 

do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

Ak ide o zníženie dane podľa § 8 odseku (1.) písm. b), nárok daňovníka, ktorý presiahol vekovú 

hranicu 65 rokov, sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej vekovej hranice 

a zníženie dane mu bude priznané automaticky pri vyrubení dane. V prípade manželov žijúcich 

v spoločnej domácnosti pre prípad, že manžel/manželka, ktorý nie je daňovníkom pre účely tohto 

VZN a tento dovŕši vek 65 rokov s nárokom na zľavu podľa odseku 1 písm. a) skôr ako 

manžel/manželka daňovník, tento manžel/manželka je povinný oznámiť vznik nároku na zníženie 

dane správcovi dane v lehote do vyrubenia dane prípadne v odvolaní proti rozhodnutiu o vyrubení 

dane.  

 
 

III.  ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 9 Základ a sadzba dane 

 

(1.) Základom dane je počet psov. 

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

osobou. 

(3.) a) Sadzba dane za psa chovaného v rodinnom dome alebo v stavbe rekreačnej a záhradkárskej chaty 

a domčeka na individuálnu rekreáciu  20,00 €/ 1 pes / 1 rok.    

b) Sadzba dane za psa chovaného v byte  40,00 €/ 1 pes / 1 rok    

(4.) Sadzba dane za psa pre občanov nad 65 rokov je  5,00 €/ 1 pes / 1 rok 

(5.) Od platenia dane za psa je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa, ktorý chová psa z dôvodu 

psychoterapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny (autizmus, Downov syndróm, 

onkologické ochorenie, epilepsia, detská obrna a skleróza multiplex) a má trvalý pobyt zhodný 

s trvalým pobytom postihnutého člena rodiny a psa drží na adrese trvalého pobytu. K uplatneniu 

oslobodenia od dane je potrebné podať žiadosť o oslobodenie potvrdené príslušným odborným 

lekárom – špecialistom, príp. špeciálnym pedagógom. 

(6.) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 

predmetom dane. 

(7.) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a daňová povinnosť k dani za psa  zanikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k dani, ku ktorej vznikne alebo 
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zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo 

zániku daňovej povinnosti. 

(8.) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane za psa alebo oslobodenie od dane sa psa v priznaní k dani 

za psa alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na 

zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára toho zdaňovacieho 

obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

 

 

IV.  ČASŤ 

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE 

 

§  10 Predmet dane 

 

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

zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je apartmánový dom, ubytovňa, chata, stavba na 

individuálnu rekreáciu, bungalov, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo 

v stavbe slúžiacej na viaceré účely.  

(2.) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  

(3.) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje. Pre 

vyberanie dane za ubytovanie nie je rozhodujúce, či platiteľ dane má na výkon tejto činnosti 

živnostenské oprávnenie. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je 

vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe 

poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, 

vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne 

a nerozdielne. 

(4.) Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné 

prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania 

digitálnej platformy s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich odplatné prechodné 

ubytovanie. 

 

 

§ 11 Základ a sadzba dane 

 

(1.) Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa 

dane v jednom kalendárnom roku. 

(2.) Sadzba dane sa určuje vo výške  0,50 € / 1 osoba / 1 prenocovanie.  

 

 

§ 12 Oznamovacia povinnosť, spôsob vedenia preukaznej evidencie  

a náležitosti platenia dane 

 

(1.) Prevádzkovateľ, ako platiteľ dane oznámi správcovi dane najneskôr v deň začatia poskytovania  

odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania 

odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo 

dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania..  

(2.) Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného 

ubytovania daňovníkom. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej 

podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého 

pobytu, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, 

cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) 

a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. . 
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(3.) Platiteľ dane je na účely evidencie povinný predkladať správcovi dane najneskôr do 15. dňa  po 

skončení štvrťroka evidenciu osôb a počtu prenocovaní na tlačive, ktoré poskytne správca dane.  

(4.) Platiteľ dane je povinný daň odviesť  na účet obce Hamuliakovo vedený v PRIMA banka 

Slovensko, a.s. číslo účtu 1809278001/5600, IBAN SK29 5600 0000 0018 0927 8001 do 30. dňa po 

ukončení štvrťroka. 

(5.) Po pripísaní dane na účet vydá správca dane potvrdenie o zaplatení dane prevádzkovateľovi. 

 

V.  ČASŤ 

DAŇ  ZA  PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 13 Predmet dane 

 

(1.) Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné 

automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

(2.) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 

§ 14 Základ  a sadzba dane 

 

(1.) Základom dane je počet predajných automatov. 

(2.) Sadzba dane sa určuje vo výške 135 € / 1 predajný automat / 1 kalendárny rok 

 

§ 15 Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

(1.) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo 

jeho prevádzkovanie. 

(2.) Daňovník je povinný predložiť písomne identifikáciu predajného automatu pre účely preukaznej 

evidencie na účely dane. 

 

 

 

 

VI.  ČASŤ 

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  PRÍSTROJE 

 

§ 16 Predmet dane 

 

(1.) Predmetom dane za nevýherné hracie  prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované 

v priestoroch prístupných verejnosti 

(2.) Nevýherné hracie prístroje sú:  

a.) elektronické prístroje na počítačové hry; 

b.) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

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

 

 

§ 17 Základ  a sadzba dane 

 

(1.) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

(2.) Sadzba dane sa určuje vo výške 150,00 € / 1 nevýherný hrací prístroj / 1 kalendárny rok. 
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§ 18 Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

(1.) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 

ukončilo jeho prevádzkovanie. 

(2.) Daňovník je povinný predložiť písomne identifikáciu nevýherného hracieho prístroja pre účely 

preukaznej evidencie na účely dane. 

 

VII. ČASŤ 

POPLATOK 

 

§ 19 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

(1.) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.   

(2.) V obci Hamuliakovo sa zavádza nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a vážený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

(3.) Nakladanie s odpadmi v obci Hamuliakovo je upravené  Všeobecne záväzným nariadením obce 

Hamuliakovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 5/2020 zo 

dňa 10.12.2020. 

(4.) Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba definovaná v § 77 odsek (2) zákona 582/2004 Z.z. 

 

§ 20 Sadzba  poplatku 

 

(1.)  Nevážený množstvový zber zmiešaného komunálneho odpadu ( ďalej len „ZKO“) a biologicky 

rozložiteľného  odpadu ( ďalej len „BRO“) 

 

 Označenie nádoby Objem  

litre / rok 

Sadzba 

Eur /1liter 

Počet 

vývozov 

za rok 

Ročný 

poplatok 

Eur celkom 

a/ Veľkoobjemový kontajner na 

ZKO s objemom1100 litrov 

28 600 0,0330 26 x 943,80 

b/ Kombinácia 1:  

1x zberná nádoba  ZKO 

s objemom 240 litrov +  

1x zberná nádoba  BRO 

s objemom 240 litrov  

11 520 0,0,0260 ZKO: 26x  

BRO: 22x 

299,52 

c/ Zberná nádoba ZKO 

s objemom 240 litrov 

6 240 0,0390 26 x 243,36 

d/ Kombinácia 2:  

1x zberná nádoba  ZKO 

s objemom 120 litrov +  

1x zberná nádoba  BRO 

s objemom 240 litrov  

8 400 0,0185 ZKO: 26x  

BRO: 22x 

155,40 

e/ Zberná nádoba ZKO 

s objemom 120 litrov 

3 120 0,0310 26x 96,72 

f/ 60 litrové vrece ZKO [1]  1 560 0,0320 26x [2] 49,92 

 [1] Len pre poplatníkov v záhradkárskej osade bez trvalého pobytu v obci Hamuliakovo a bez 

pridelenej zbernej nádoby na ZKO 

 [2] Bez vývozu – odovzdávanie na obecnom zbernom mieste počas otváracích hodín 
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  V prípade, že poplatník s vyrubeným poplatkom a/ až f/ podľa vyššie uvedenej tabuľky   

jednorazovo vyprodukuje väčšie množstvo zmiešaného komunálneho  odpadu, môže ho odovzdať 

na zberovom dvore počas otváracích hodín a príslušný poplatok g/ uhradí v hotovosti: 

 Označenie nádoby Sadzba 

Eur /1liter 

Jednorazový 

poplatok Eur celkom 

g/ 60 litrové vrece ZKO 0,040 2,40 

 

(2)  Frekvencia vývozov zberových nádob 

a.) Zberové nádoby na ZKO (1100 l, 240 l, 120 l) 1x za dva týždne (26 vývozov za rok) 

b.) Zberové nádoby na BRO (240 l)  sa vyvážajú v mesiacoch marec až november 1x za 14 dní a 

a navyše v mesiacoch december, január a február 1x za mesiac (22 vývozov za rok). 

(3.)  Množstvo zberových nádob na jednu domácnosť 

a.) 120 litrová nádoba na ZKO sa poplatníkovi prideľuje v množstve maximálne 1 ks na jednu 

domácnosť (jedno orientačné číslo) 

(4.)  Množstvový zber drobného stavebného odpadu ( ďalej len „DSO“) 

Určuje sa sadzba 0,1 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín (t.j. 

odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu) 

Poplatok za DSO poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom dvore správcovi dane, t. j. 

poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný 

doklad.  

Poplatok sa vyrubuje za odovzdaný objem DSO v závislosti od konkrétneho druhu odpadu, pričom 

na prepočet sa použije prepočtová tabuľka zverejnená na stránke Ministerstva životného prostredia 

https://www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/informacie/dso_web.pdf 

 

 § 21  Oznamovacia povinnosť, vyrubenie  poplatku a platenie poplatku 
 

(1.) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti 

do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť 

a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej 

len „identifikačné údaje“); alebo  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, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie 

alebo odpustenie poplatku. 

(2.) 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. 

(3.) Poplatník, u ktorého nová poplatková povinnosť nevznikla a nezanikla v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, je oprávnený požiadať o zmenu v poplatkovej povinnosti zmenou veľkosti nádoby na 

ZKO a pridelením/odobratím nádoby na BRO raz ročne a to v termíne do 31.1. aktuálneho roka. 

(4.) Poplatok podľa § 20 ods. 1, písm. a/ až f/, obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  

(5.) Po uhradení poplatku podľa § 21 ods. (3.) je poplatník povinný si na obecnom úrade prevziať 

príslušnú nálepku a nálepku nalepiť na zbernú nádobu ZKO, za ktorú zaplatil vyrubený 

poplatok, a ďalej je poplatník povinný si na obecnom úrade prevziať kartičku na 

identifikáciu poplatníka na zberovom dvore.    

https://www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/informacie/dso_web.pdf
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(6.) Poplatok podľa § 20 ods. 1, písm. g/ a odsek 4,  poplatník uhrádza v hotovosti priamo pri preberaní 

odpadu na zbernom dvore správcovi dane, t. j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa 

poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. 

 

§ 22 Zníženie alebo oslobodenie od poplatku 

 

(1.) Obec na základe žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému v priebehu 

zdaňovacieho obdobia zanikla poplatková povinnosť alebo došlo k zmene poplatkovej povinnosti, 

vrátil pridelenú zbernú nádobu a súčasne preukáže splnenie správcom poplatku ustanovených 

podmienok: 

a.) poplatník, ktorým je fyzická osoba, preukáže skončenie trvalého, alebo prechodného pobytu 

alebo práva užívať nehnuteľnosť potvrdením, potvrdzujúcim túto skutočnosť, 

b.) poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť, poplatník, ktorým 

je právnická osoba a poplatník, ktorým je podnikateľ preukáže zánik oprávnenia užívať alebo 

užívania nehnuteľnosti na území obce písomnou dohodou, preukazujúcou túto skutočnosť 

(najmä dohodou o skončení nájmu), odstúpením od nájomnej zmluvy, výpoveďou z nájmu, 

nájomnou zmluvou (skončenie doby nájmu dohodnutého na dobu určitú), kúpnou zmluvou a 

podobne, 

c.) podmienkou na vrátenie poplatku z dôvodu zníženia alebo odpustenia poplatku je splnenie 

oznamovacej povinnosti alebo podanie žiadosti o zmene v poplatkovej povinnosti a súčasne 

splnenie podmienok a predloženie podkladov ustanovených správcom poplatku 

(2) Obec na základe žiadosti odpustí pomernú časť poplatku za obdobie, za ktoré poplatník preukáže 

splnenie nasledovných podmienok, a to: 

a.) ak sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, 

Poplatník preukáže splnenie nasledovných podmienok a predloží podklady pre všetkých členov 

domácnosti nasledovne: 

- potvrdenie o dočasnom vrátení pridelenej zbernej nádoby obci 

- potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu vo vzdialenosti od obce, ktorý vyžaduje 

ubytovanie mimo obce, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu 

práce, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, 

potvrdenie o dočasnom ubytovaní, alebo 

potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo potvrdenie o štúdiu v 

zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v zahraničí, zmluvu o ubytovaní 

alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, alebo 

potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje 

ubytovanie v zahraničí, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s potvrdením 

jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

b.) ak neužíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu, resp. záhradu v období mesiacov 

november až február nasledujúceho roku. 

Poplatník preukáže splnenie nasledovných podmienok a predloží podklady nasledovne: 

- čestné prehlásenie poplatníka v prípade, ak neužíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu 

rekreáciu, resp. záhradu v období mesiacov november až február nasledujúceho roka 

(3.) Obec na základe žiadosti oslobodí  poplatníka od poplatku za obdobie, za ktoré poplatník preukáže 

splnenie nasledovných podmienok: 

a.) poplatníkom je užívateľ záhradky v záhradkárskej osobe v prípade, že na pozemku fyzicky 

nenachádza žiadna stavba,  užívateľ záhradky spracováva všetok biologicky rozložiteľný odpad 

na záhradke a počas pobytu na záhradke neprodukuje komunálny odpad (t.j. nevyužíva zberný 

dvor). 

Poplatník preukáže splnenie podmienok a predloží podklady nasledovne: 

-   čestné prehlásenie poplatníka, že na pozemku sa fyzicky nenachádza žiadna stavba, 

spracováva všetok biologicky rozložiteľný odpad na záhradke a počas pobytu na záhradke 

neprodukuje komunálny odpad (t.j. nevyužíva zberný dvor). 
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Správca dane má právo prekontrolovať, že sa na pozemku nenachádza žiadna stavba 

a poplatník je povinný mu takúto kontrolu umožniť. 

(4.)  Miestny poplatok za ZKO podľa § 20, bod 1 c) (240 l nádoba na ZKO) sa na základe žiadosti 

poplatníka znižuje:  

a.) o 20% pre poplatníkov, v domácnosti ktorých trvalo žije 5 a viac osôb a poplatník preukáže, že 

biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v domácnosti kompostuje a má uzatvorenú zmluvu 

o domácom kompostovaní. 

Poplatník preukáže splnenie podmienok a predloží podklady nasledovne: 

- predloženie zmluvy o domácom kompostovaní 

- zoznam trvalo žijúcich osôb v domácnosti poplatníka, pričom správnosť zoznamu bude 

overená interne z obecnej databázy prihlásených osôb. 

b.) o 20% pre poplatníkov, v domácnosti ktorých žije aspoň jedno dieťa do 3 rokov a poplatník  

preukáže, že biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v domácnosti kompostuje a má 

uzatvorenú zmluvu o domácom kompostovaní. Zľava sa poskytuje na obdobie od narodenia do 

max. 3 rokov dieťaťa. 

Poplatník preukáže splnenie podmienok a predloží podklady nasledovne: 

- predloženie zmluvy o domácom kompostovaní 

- kópia rodného listu dieťaťa v prípade, že dieťa nie je občanom Hamuliakova (t.j. údaje 

nemôže správca dane overiť vo vlastnej evidencii občanov). V prípade, že dieťa je občanom, 

uvedie žiadateľ do žiadosti meno a priezvisko dieťaťa a jeho dátum narodenia. 

(5.) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

 

 

VIII. ČASŤ 

 

§ 23 Spoločné ustanovenie 

 

(1.) Správca daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

prístroje vyrubí jedným rozhodnutím. 

(2.) Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať daň nižšiu ako 5 eur. 

(3.) Vyrubenú daň resp. vyrubený poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným 

prevodom na  účet obce uvedený na rozhodnutí alebo v prípade výšky vyrubenej dane/ vyrubeného 

poplatku do 300 Euro aj hotovostnou platbou priamo do pokladne obecného úradu. 

 

§24 Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

(1.) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení obce nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

(2.) Zrušuje sa Všeobecne  záväzné nariadenie obce Hamuliakovo o  miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2021. 

(3.) VZN č. 7/2022 nadobúda účinnosť  dňa  01. januára 2023 

   

 

 

 

 

         Ing. Ludmila Goldbergerová 

       Starostka obce Hamuliakovo 
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Informácie o schvaľovaní: 

 

1.)  Návrh VZN č. 7/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli obce : od 24.11.2022  do 8.12.2022   

2.)  Návrh VZN č. 7/2022 bol zverejnený na webovej stránke obce : od 24.11.2022  do 8.12.2022   

4.) VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hamuliakove dňa 14.12.2022 

5.)  Schválené VZN č. 7/2022 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od : 

15.12.2022 do  29.12.2022 

6.)  VZN č. 7/2022 nadobúda účinnosť  dňa  01. januára 2023 


