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Obec Malý Cetín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods.2 

a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99 ods. 9 a § 103 

ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e  

Čl. 1 

Úvodné  ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Cetíne podľa § 11 ods. 4 písm. d)zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že 

v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov  z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2013  miestne dane a poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

Zdaňovacím obdobím pri miestnych daniach: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň 

za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné 

hracie prístroja a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je 

kalendárny rok. 

PRVÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej 

časti zákona o miestnych daniach, ktoré určujú daňovníka dane z nehnuteľností, 

predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby 

dane z nehnuteľností, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladať daňové 

priznanie, vyrubenie dane a platenie dane. 

DAŃ Z POZEMKOV 

Čl. 2 

Základ dane 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: orná pôda, chmeľnice, vinice, 

ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená 

vynásobením výmery  v m
2 

 a hodnoty pôdy za 1 m
2
 uvedenej v prílohe č. 1 

zákona (582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) o miestnych daniach. 

2. Správca dane ustanovuje na území obce Malý Cetín hodnotu pozemkov, ktorou sa 

pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m
2
 za: lesné 

pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,7432  €/m
2
. 

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy 

a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemkov za 1 m

2
 uvedenej 

v prílohe č. 2 zákona (582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) o miestnych 

daniach. 

 



Čl. 3 

Sadzba dane 

Správca dane na území obce Malý Cetín určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov  

pre pozemku druhu: 

a) Orná pôda, chmeľnice,  vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,50 

%,  

b) Záhrady vo výške 0,74 %,  

c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,74 %  

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,50 %,  

e) Stavebné pozemky vo výške 0,15 %  

DAŇ ZO STAVIEB 

Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel využitia stavieb k 1. 1. 

zdaňovacieho obdobia. 

 

Čl. 4 

Sadzba dane 

1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Malý Cetín ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy vo výške: 

a) 0,085 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b) 0,085 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,200 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu, 

d) 0,200 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 

a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) 0,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

f) 0,850 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 0,300 € za ostatné stavby (pivnice, nádrže ai.). 

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb 

príplatok 0,085 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

DAŇ Z BYTOV 

Byt alebo časť bytu, ktorý sa využíva k 1. 1. zdaňovacieho obdobia na iný účel ako 

bývanie sa považuje za nebytový priestor. 

 



Čl. 5 

Sadzba dane 

Správca dane na území obce Malý Cetín určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj 

začatý m
2
 podlahovej plochy bytu   a nebytového priestoru vo výške: 

a) 0,085 € za byty a nebytové priestory, 

b) 0,850 € za byty a nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, 

na inú zárobkovú činnosť alebo prenájom. 

Čl. 6 

Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti podľa 

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,  

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 

2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje: 

a) stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 

podnikanie, 

b) podzemné podlažia bytových domov. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, 

vznik a zánik daňovej povinnosti, sú uvedené v tretej časti zákona o miestnych 

daniach. 

Čl. 6 

Sadzba dane 

Správca dane určuje daň za psa, staršieho ako 6 mesiacov , daň 5,- € za jedného 

psa a kalendárny rok. Za každého ďalšieho psa 6,- € na kalendárny rok. 

TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

1. Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, 

vznik a zánik daňovej povinnosti, sú uvedené v štvrtej časti zákona o miestnych 

daniach. 

2. Obec určuje ako verejné priestranstvo cesty, miestne komunikácie, chodníky, 

trhovisko, cintoríny všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré 

sú vo vlastníctva fyzických a právnických osôb. Verejným priestranstvom sú aj 

všetky pozemky verejne prístupné vo vlastníctve obce (okrem pozemkov, ktoré 

boli prenajaté na užívanie fyzickým alebo právnickým osobám na základe platnej 

nájomnej zmluvy). 

3.  Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného 



zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 

parkovanie motorového vozidla apod. 

Čl. 7 

Sadzba dane 

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určila obec 0,20 € za každý aj 

začatý m
2 

 osobitne užívaného priestranstva a každý aj začatý deň a za dočasné 

parkovanie motorového vozidla. 

Čl. 8 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká 

skončením užívania verejného priestranstva. Povinnosť daňovníka oznámiť zámer na 

využitie verejného priestranstva je určená zákonom. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, 

vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovaciu povinnosť, sú uvedené v šiestej časti 

zákona o miestnych daniach. 

           Čl. 9 

Sadzba dane 

Obec Malý Cetín určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny 

rok vo výške 50,- €. 

PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, 

vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, sú uvedené v siedmej časti 

zákona o miestnych daniach. 

Čl. 10 

Sadzba dane 

Obec Malý Cetín určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj 

a kalendárny rok vo výške 50,- €. 

 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

POPLATOK 



Základné ustanovenia, ktoré upravujú poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a poplatníka, sú uvedené v desiatej časti zákona o miestnych daniach. 

Čl. 11 

Určenie poplatku 

1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce za 

drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce. 

2. Poplatok platí: 

a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt, 

b)   právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká 

komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce, určenú na podnikanie (podľa počtu stálych zamestnancov), 

c)   fyzická osoba alebo právnická osoba (i keď v obci nemá trvalý pobyt), ktorá je 

vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a 

slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo 

nebytový priestor. 

3. Platiteľ poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor 

v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený 

vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je 

vlastníkom štát alebo obec je platiteľom správca. 

4. Sadzba poplatku v obci je 0,0410 € na osobu a kalendárny deň. Tiež poplatok 

0,0410 € na kalendárny deň platí jednorázovo na celý kalendárny rok osoba, ktorá je 

vlastníkom neobývaného domu alebo bytu (i keď v obci nemá trvalý pobyt).  

Čl. 12 

Vznik a zánik povinnosti platiť poplatok, oznamovacia povinnosť 

1. Povinnosť platiť poplatok vzniká 1. januára a končí 31. decembra príslušného 

kalendárneho roka. 

2. Poplatník je povinný oznámiť obci všetky zmeny osobných údajov, ktoré 

ovplyvňujú výšku poplatku (narodenie dieťaťa, úmrtie člena domácnosti, 

prihlásenie alebo odhlásenie trvalého alebo prechodného pobytu). 

3. Obec na základe oznámenia upraví výšku poplatku a preplatok vyšší ako 3,- € 

poplatníkovi vráti do 30 dní. 

4. Zníženie poplatku je možné iba po predložení individuálnej žiadosti, ktorú 

poplatník predloží obci. Poplatník je povinný k žiadosti o zníženie poplatku 

preukázať svoju neprítomnosť obci v období, na ktoré požaduje zníženie, 

nasledovným spôsobom: 

a) Pri dlhodobom pobyte mimo trvalého bydliska, pritom na území Slovenskej 

republiky, ak je v mieste výkonu práce alebo štúdia prihlásený na prechodný 

pobyt, potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad na území inej obce 

alebo mesta. Ak nepredloží uvedený doklad, je povinný zaplatiť poplatok v plnej 

výške za trvalý pobyt. 



b) Pri dlhodobom pobyte v zahraničí – povolenie na pobyt v inom štáte, potvrdenie, 

že sa zdržiava viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní na území iného štátu, resp. 

fotokópiu vycestovacej doložky, pracovného povolenia, pracovnej zmluvy a pod. 

c) Pri výkone väzby alebo trestu odňatia slobody – potvrdenie z ústavu pre výkon 

väzby alebo ústavu pre výkon trestu odňatia slobody. 

5. Žiadosť o zníženie poplatku si poplatník uplatní do 30 dní odo dňa, kedy nastala 

skutočnosť ovplyvňujúca výšku poplatku. 

6. Starosta obce rozhodne o znížení alebo odpustení poplatku po posúdení 

predloženej žiadosti. Poplatok alebo jeho pomernú časť vráti obec poplatníkovi do 

60 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (do 1. marca nasledujúceho roka). 

7. Obec Malý Cetín poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na 

základe podkladov: 

 - že je držiteľom preukazu ZŤS – bude mu poskytnutá zľava 25 % z poplatku za   

likvidáciu komunálneho odpadu. Žiadateľ musí predložiť písomnú žiadosť 

s fotokópiou preukazu ZŤP. Obec vydá súhlas rozhodnutím. 
 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Na všeobecnom záväznom nariadení o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Cetín č. l/2013 

sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 14. 12. 2012 svojím uznesením č. 15/2012. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 a 2/2012. 

 

 

 

        Leonidas Charizopulos 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


