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Obecné zastupite�stvo v �ervenici pri Sabinove na základe § 6 zák. SNR �. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona �.  582/2004  Z. z.  o miestnych 
daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady 
v znení neskorších predpisov   v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce �ervenica pri Sabinove toto: 

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce �ervenica pri Sabinove     

�.  3/2018 
o miestnych  daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na  území  obce �ervenica pri Sabinove  

I.  � a s �
ÚVODNÉ   USTANOVENIA 

§ 1 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (�alej len „VZN“) upravuje podmienky ur�ovania  
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (�alej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce �ervenica pri Sabinove. 
(2) Obec �ervenica pri Sabinove na svojom území ukladá  tieto miestne dane: 
a/ da� z nehnute�ností, 
b/ da� za psa, 
c/ da� za ubytovanie, 
d/ da� za predajné automaty, 
e/ da� za nevýherné hracie prístroje. 
(3) Obec �ervenica pri Sabinove na svojom území ukladá  poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady. 

  II. � a s �
MIESTNE  DANE 

§ 2 Da� z nehnute�ností 

Da� z nehnute�ností zah��a 
a/ da� z pozemkov, 
b/ da� zo stavieb, 
c/ da� z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (�alej len „da� z bytov“). 



§ 3  Da� z pozemkov 

(1) Da�ovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona �. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(�alej len „ zákon o miestnych daniach“). 
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce �ervenica pri 
Sabinove v �lenení pod�a ust. § 6 odst.1 až 6 zákona o miestnych daniach. 
Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6 ods. 2 zákona o miestnych 
daniach. 
             
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chme�nice, vinice, ovocné 
sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov ur�ená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej  v prílohe �. 1 zákona NR SR �. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov (�alej len zákon). 

Hodnota pôdy pod�a prílohy �. 1 na území obce �ervenica pri Sabinove je: 

 orná pôda, chme�nice, vinice, ovocné sady   -     0,2031 €/m2 

 trvalé trávnaté porasty     -     0,0295 €/m2 

(4)  Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky je hodnota pozemku bez porastov ur�e-
ná vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 pod�a platných 
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak da�ovník hodnotu pozemku nepre-
ukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za m2 na 0,0500 eur  
(5) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku ur�ená vynásobením výmery pozem-
ku v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej v prílohe �. 2  zákona. 

Hodnota pozemkov pod�a prílohy �. 2  na území obce �ervenica pri Sabinove je: 

záhrady                 -    1,32 €/m2 

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   -    1,32 €/m2 

stavebné pozemky                           -    13,27 €/m2 

(6) Ro�ná sadzba dane z pozemkov na území obce �ervenica pri Sabinove sa pre jednotlivé 
druhy pozemkov ur�uje pod�a miestnych podmienok vo výške:  
a/ orná pôda, chme�nice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty     0,40 %  
b/ záhrady                                                                                            0,40 %  
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                 0,40 %  
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,                   
    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy  0,75 %  
e/ stavebné pozemky                                                                          0,50 %  

§ 4 Da� zo stavieb 

(1) Da�ovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené  v ust.  § 9 zákona o miestnych daniach. 
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce �ervenica pri Sabinove, ktoré majú 
jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným 



základom v �lenení pod�a ust. §10 odst.1 zákona o miestnych daniach. Na da�ovú povinnos�
nemá vplyv skuto�nos�, že stavba sa prestala užíva�. 
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby pod�a § 10 ods. 3 zákona o miestnych daniach. 
Na zaradenie stavby pod�a ods. 2 je rozhodujúci ú�el jej využitia k 1. januáru zda�ovacieho 
obdobia. 
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa ro-
zumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej �asti stavby, pri�om sa do zasta-
vanej  plochy nezapo�ítava pre�nievajúca �as� strešnej konštrukcie stavby.  

            
(4) Ro�ná sadzba dane zo stavieb na území obce �ervenica pri Sabinove za každý aj za�atý 
m2 zastavenej plochy  je : 
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  
    stavbu ............................................................................................................... 0,06 €

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  
    stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane  
    stavieb na vlastnú  administratívu .................................................................... 0,06 € 

c/ stavby rekrea�ných a záhradkárskych chát a dom�ekov na individuálnu  
    rekreáciu ........................................................................................................... 0,15 €

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby  
   ur�ené alebo  používané na tieto ú�ely, postavené mimo bytových domov ...... 0,15 € 

e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  
    stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb  
    na vlastnú administratívu................................................................................... 0,60 €

f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú �innos�, skladovanie  
   a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou �innos�ou .... 0,60 € 

g/ ostatné stavby neuvedené v písm. a/ až f/ ........................................................   0,15 €. 

(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane ur�uje pre všetky druhy stavieb príplatok za 
podlažie 0,03 eura za každé �alšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

§ 5  Da� z bytov 

(1) Da�ovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach. 
(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce 
�ervenica pri Sabinove, v ktorom aspo� jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlast-
níctva fyzické osoby alebo právnické osoby. 
Byt alebo �as� bytu v bytovom dome,  ktorý sa k 1. januáru zda�ovacieho obdobia využíva 
na iný ú�el ako bývanie, sa na  ú�ely tohto zákona považuje za nebytový priestor. 
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 
v m2.   
(4) Ro�ná sadzba dane z bytov na území obce �ervenica pri Sabinove je za každý aj za�atý 
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru : 
a) 0,06 € za byty, 
b) 0,06 € za nebytové priestory.  



Spolo�né ustanovenia pre da� z nehnute�ností 

§ 6 Oslobodenie od dane a zníženie dane 

(1) V súlade s ust. § 17  zákona o miestnych daniach sú od dane z nehnute�ností  oslobodené: 
a) pozemky a stavby vo vlastníctve obce,  
b) pozemky a stavby alebo ich �asti vo vlastníctve cirkví a náboženských spolo�ností registro-
vaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských obradov, 
c) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam, knižnici, osvetovému 
zariadeniu.  

 (2) Správca dane ustanovuje pod�a miestnych podmienok v obci �ervenica pri Sabinove 
zníženie dane zo stavieb a dane z bytov pod�a §17 ods.3 písm.d)  vo výške: 
50 % vypo�ítanej dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve ob�anov s �ažkým 
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a ktorí v termíne do 31.1. zda�o-
vacieho obdobia doložia preukaz Z	P. 

§ 7 Vznik a zánik da�ovej povinnosti 

(1) Da�ová povinnos� vzniká 1. januára zda�ovacieho obdobia nasledujúceho po zda�ovacom 
období, v ktorom sa da�ovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívate�om nehnu-
te�nosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zda�ovacieho obdobia, v ktorom da-
�ovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnute�nosti. 
Ak sa da�ovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívate�om nehnute�nosti  
1. januára bežného zda�ovacieho obdobia, vzniká da�ová povinnos� týmto d�om. 
(2) Na vyrubenie dane z nehnute�ností je rozhodujúci stav k 1. januáru zda�ovacieho obdobia. 
Na zmeny skuto�ností rozhodujúcich pre da�ovú povinnos�, ktoré nastanú v priebehu zda�o-
vacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnute�nosti vydražením v priebe-
hu roka da�ová povinnos� vzniká prvým d�om mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa 
vydražite� stal vlastníkom nehnute�nosti alebo prvým d�om mesiaca nasledujúceho po dni 
schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením da�ová povinnos� zani-
ká posledným d�om mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnute�nosti. 
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zda�ovacieho obdobia je po-
vinná oznámi� správcovi dane  skuto�nosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik da�ovej povin-
nosti k dani z nehnute�ností a každú zmenu týchto skuto�ností do 30 dní odo d�a nasledujúce-
ho po dni, ke� tieto skuto�nosti alebo ich zmeny nastali. 

§ 8 Vyrubovanie a platenie dane 

(1) Da� z pozemkov, da� zo stavieb a da� z bytov  vyrubí správca dane každoro�ne pod�a sta-
vu k 1. januáru príslušného zda�ovacieho obdobia. 
(2) Pri nadobudnutí nehnute�ností v dražbe správca dane vyrubí pomernú �as� vydražite�ovi, 
za�ínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnute�nos� v dražbe nadobudol, až do 
konca príslušného zda�ovacieho obdobia. 
(3)  Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí da� tomu spoluvlastníkovi, ktorý na zá-
klade ich dohody podal priznanie, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu 
z manželov, ktorý podal priznanie. 
(4) Správca dane ur�uje, že da� nižšiu ako 2,00 eurá nebude vyrubova� ani vybera�.  
(5) Vyrubená da� z nehnute�ností je splatná do 15 dní odo d�a nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia.     



§ 9 Da� za psa 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou.  
(2) Predmetom dane za psa nie je:  
a)  pes chovaný na vedecké ú�ely a výskumné ú�ely,  
b) pes umiestnený v útulku zvierat,  
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa ob�an s �ažkým zdravotným 
postihnutím.                                      
(3) Da�ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo    
držite�om psa, ak sa nedá preukáza�, kto psa vlastní.                                                              
(4) Základom dane je po�et psov.  
(5) Ro�ná sadzba  dane za psa na území obce �ervenica pri Sabinove  je za  jedného psa 
a kalendárny rok:  
6,- €  za psa držaného v rodinných domoch, bytoch  a bytových domoch. 
Takto ur�ená sadzba platí za každého �alšieho psa u toho istého da�ovníka. 
(6) Da�ová povinnos� vzniká prvým d�om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným d�om mesiaca, v ktorom pes prestal 
by� predmetom dane.   
(7) Da�ovník je povinný oznámi� vznik da�ovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo d�a 
vzniku da�ovej povinnosti.  
Písomné oznámenie sa doru�uje  na obecný úrad a musí obsahova� najmä ozna�enie vlastníka 
(resp. držite�a) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, ozna�enie psa, jeho vek, 
spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa s uvedením adresy vlastníka, resp. držite�a psa. 
(8) Da� za psa obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená da� je splatná do 15 dní odo d�a nado-
budnutia právoplatnosti rozhodnutia.    
(9) Ak da�ová povinnos� zanikne v priebehu zda�ovacieho obdobia a da�ovník oznámi túto 
skuto�nos� správcovi dane do 30 dní odo d�a zániku da�ovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú �as� dane za zostávajúce mesiace zda�ovacieho obdobia, za ktoré bola da� zapla-
tená. Nárok na vrátenie pomernej �asti dane zaniká, ak da�ovník v uvedenej lehote zánik da-
�ovej povinnosti neoznámi. Obec nie je povinná vráti� preplatok nižší ako 2,00 €. 

§ 10 Da� za ubytovanie 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubyto-
vacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu ur�uje osobitný právny predpis (�alej len zariade-
nie). 
(2) Da�ovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  
(3) Základom dane je po�et prenocovaní. 
(4) Sadzba dane za ubytovanie je 1,00 eur na osobu a prenocovanie. 
(5) Platite�om dane je prevádzkovate� zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. 
(6) Da� je splatná štvr�ro�ne pozadu do 15. d�a nasledujúceho štvr�roka pri predložení hláse-
nia platite�ov daní  o po�te ubytovaných osôb, po�te prenocovaní  a výšky dane za predchá-
dzajúci štvr�rok. 
(7) Platite� dane vystaví da�ovníkovi o�íslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie  
 dátum, meno prenocovanej osoby a výšku vybranej dane. 
(8) Platite� dane  je povinný vies� evidenciu o po�te ubytovaných osôb vo forme „Knihy 
ubytovaných“ a je povinný umožni� správcovi dane nahliada� do tejto evidencie za ú�elom 
kontroly správnosti vykazovanej evidencie v náväznosti na štvr�ro�né hlásenia. 



§ 11 Da� za predajné automaty 
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu (�alej len „predajné automaty“)  a  sú umiestnené v priestoroch prístupných verej-
nosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 
verejnej dopravy. 
(2) Da�ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádz-
kuje. 
(3) Základom dane je po�et predajných automatov. 
(4) Sadzba dane je  24,00 eur  za jeden predajný automat a kalendárny rok.                         
              
(5) Da�ová povinnos� vzniká prvým d�om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa predajný automat za�al prevádzkova� a zaniká posledným d�om mesiaca, v kto-
rom sa ukon�ilo jeho prevádzkovanie.   
(6) Da�ovník je povinný oznámi� vznik da�ovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo d�a 
vzniku da�ovej povinnosti.  
Obec vyrubí da� rozhodnutím najneskôr v de� vzniku oznamovacej povinnosti.  Vyrubená 
da� je splatná do 15 dní odo d�a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V �alších zda�o-
vacích obdobiach je da� na zda�ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zda�ovacieho obdobia. 
  Ak da�ová povinnos� zanikne v priebehu zda�ovacieho obdobia a da�ovník oznámi 
túto skuto�nos� správcovi dane do 30 dní odo d�a zániku da�ovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú �as� dane za zostávajúce dni zda�ovacieho obdobia, za ktoré bola da� zaplate-
ná. Nárok na vrátenie pomernej �asti dane zaniká, ak da�ovník v uvedenej lehote zánik da�o-
vej povinnosti neoznámi.  

Oznamovaciu povinnos� si da�ovník musí splni� písomným oznámením, ktoré doru�í 
osobne alebo doporu�eným listom na Obecný úrad v �ervenici pri Sabinove.  Písomné ozná-
menie pri vzniku da�ovej povinnosti obsahuje – identifika�né údaje da�ovníka, identifikáciu 
predajného automatu, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku da�ovej povin-
nosti obsahuje – identifika�né údaje da�ovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto 
doterajšieho prevádzkovania.   
(7) Na ú�ely výberu dane je da�ovník povinný vies� evidenciu predajných automatov, 
ozna�i� ich  štítkom s uvedením týchto údajov: 
a/ výrobné �íslo predajného automatu – identifika�né údaje, 
b/ názov firmy, resp. meno podnikate�a, adresa, 
c/ dátum za�atia prevádzky  a miesto jeho umiestnenia. 

§  12 Da� za nevýherné hracie prístroje 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúš�ajú alebo 
prevádzkujú za odplatu, pri�om tieto hracie prístroje nevydávajú pe�ažnú výhru a sú prevádz-
kované v priestoroch prístupných verejnosti (�alej len „nevýherné hracie prístroje“).   
(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 
a) elektronické prístroje na po�íta�ové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  
(3) Da�ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje.  
(4) Základom dane je po�et  nevýherných hracích prístrojov.  
(5) Sadzba dane je  36,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 



(6) Da�ová povinnos� vzniká prvým d�om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa  nevýherný  hrací prístroj za�al prevádzkova� a zaniká posledným d�om mesiaca, 
v ktorom sa ukon�ilo jeho prevádzkovanie.   
(7) Da�ovník je povinný oznámi� vznik da�ovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo d�a 
vzniku da�ovej povinnosti. 

Obec vyrubí da� rozhodnutím. Vyrubená da� je splatná do 15 dní odo d�a nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia.   

Ak da�ová povinnos� zanikne v priebehu zda�ovacieho obdobia a da�ovník oznámi 
túto skuto�nos� správcovi dane do 30 dní odo d�a zániku da�ovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú �as� dane za zostávajúce dni zda�ovacieho obdobia, za ktoré bola da� zaplate-
ná. Nárok na vrátenie pomernej �asti dane zaniká, ak da�ovník v uvedenej lehote zánik        
da�ovej povinnosti neoznámi.          

                                                       
Oznamovaciu povinnos� si da�ovník musí splni� písomným oznámením, ktoré doru�í 

osobne alebo doporu�eným listom na Obecný úrad v �ervenici pri Sabinove. Písomné ozná-
menie pri vzniku da�ovej povinnosti obsahuje – identifika�né údaje da�ovníka, identifikáciu 
nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku da�o-
vej povinnosti obsahuje – identifika�né údaje da�ovníka, identifikáciu nevýherného hracieho 
prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.   
(8) Na ú�ely výberu dane da�ovník  je povinný  vies� evidenciu nevýherných hracích automa-
tov, ozna�i�  ich štítkom s uvedením týchto údajov: 
a/ výrobné �íslo nevýherného hracieho prístroja – identifika�né údaje, 
b/ názov firmy, resp. meno podnikate�a, adresu, 
c/ dátum za�atia prevádzky a miesto jeho umiestnenia. 
(9) Od dane sú v súlade s ustanovením § 59 zák. oslobodené nevýherné hracie prístroje produ-
kujúce hudbu v reštauráciách a baroch. 

III.  � a s �
MIESTNY  POPLATOK 

§  13 Miestny poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady 

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (�alej len „poplatok“) 
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
(2)V obci �ervenica pri Sabinove je zavedený množstvový zber  drobného stavebného 
odpadu pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby.  
(3) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník pod�a § 77 ods. 
2 až 4 zákona o miestnych daniach. 
(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ru�í: 
a/ vlastník nehnute�nosti; ak  je nehnute�nos� v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  
alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ru�í  zástupca alebo 
správca ur�ený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 
b/ správca, ak je vlastníkom nehnute�nosti štát, vyšší územný celok alebo obec (�alej len 
"platite�").   
Platite� a poplatník sa môžu písomne dohodnú�, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; 
za odvedenie poplatku obci ru�í platite�. 



§ 14 Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je 
a/ pre fyzické osoby – ob�anov  pod�a § 77 odst. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach:  

- 0,0329 € za osobu a kalendárny de�, (t. j.  12,00 € na osobu ro�ne)
b/  pre fyzické osoby – podnikate�ov   

- 40 € za 1 smetnú nádobu ro�ne
c/ pre právnické osoby  

- 70 € za 1 smetnú nádobu ro�ne  
d/ pre cirkvi a náboženské spolo�nosti 

- 12,00 € za 1 smetnú nádobu ro�ne

(2) Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu je 
- 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.  

Jedna smetná nádoba je ur�ená pre 1 – 5 osôb v domácnosti, dve smetné nádoby pre 6 – 10 
osôb a tri smetné nádoby pre 11 a viac osôb. 
             

§ 15 Oznamovacia povinnos�

(1) Poplatník je povinný v priebehu zda�ovacieho obdobia oznámi� obci vznik poplatkovej  
povinnosti do 30 dní odo d�a  vzniku  poplatkovej povinnosti a:       
a) uvies� meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu 

(�alej len „identifika�né údaje“), v prípade ur�eného zástupcu pod�a § 77 odst. 7 zákona 
o miestnych daniach aj identifika�né údaje za ostatných �lenov domácnosti a ak nie je po-
platníkom pod�a § 77 odst. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov 
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a  identifika�né �íslo,  

b) uvies� údaje rozhodujúce na ur�enie poplatku, 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku pod�a § 82 zákona o miestnych daniach, 

predloži� aj doklady, ktoré odôvod�ujú zníženie alebo odpustenie poplatku.  
(2) Zmeny skuto�ností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 
v priebehu zda�ovacieho obdobia je poplatník povinný oznámi� obci do 30 dní odo d�a, kedy 
tieto nastali. Oznámenie  je poplatník povinný vykona� na Obecnom úrade v �ervenici pri 
Sabinove. 

(3) Poplatková  a ohlasovacia  povinnos�   vzniká   d�om,   ktorým   nastane skuto�nos� uve-
dená v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnos� zaniká d�om, ktorým 
zanikne táto skuto�nos�. 

§ 16 Vyrubenie poplatku a splatnos�

(1) Poplatok vyrubuje obec každoro�ne rozhodnutím na celé zda�ovacie obdobie.  
(2) Splatnos� poplatku pre ob�anov, pre FO podnikate�ov a PO 
- ak je poplatok do 100 € vrátane, je splatný do 15 dní odo d�a právoplatnosti rozhodnutia 
- ak je poplatok nad 100 €, je splatný v dvoch splátkach. 
(3) Ak vznikne poplatková povinnos� v priebehu zda�ovacieho obdobia, obec vyrubí pomer-
nú �as� poplatku rozhodnutím, za�ínajúc d�om vzniku poplatkovej povinnosti až do konca 
príslušného zda�ovacieho obdobia. 
Ak poplatníkov žijúcich v spolo�nej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 



§ 17 Zníženie, vrátenie alebo odpustenie poplatku 

(1) Obec pod�a § 82 odst. 2 zákona o miestnych daniach odpustí poplatok pod�a § 77 ods. 
2 písm. a) zákona nasledovne:  

a) - študentom študujúcim na strednej alebo vysokej škole v zahrani�í vo výške pomernej 
�asti poplatku zodpovedajúcej �asu pobytu v obci, na základe potvrdenia o návšteve školy na 
príslušný kalendárny rok (s úradným prekladom, alebo overenou kópiou dokladov) a 
potvrdenia o ubytovaní v mieste štúdia        
- osobe zamestnanej v zahrani�í vo výške pomernej �asti poplatku zodpovedajúcej �asu 
pobytu v obci. Preukazujúcim dokladom je pracovné povolenie, alebo potvrdenie o povolení 
pobytu na území iného štátu (s úradným prekladom, alebo overenou kópiou dokladov), 
  
- osobám, ktoré sú prihlásené k prechodnému pobytu na území inej obce alebo mesta 
(podmienkou na poskytnutie ú�avy je predloži� potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad 
o zaplatení poplatku na území miesta prechodného pobytu)  
Doklady je možné nahradi� overeným �estným prehlásením danej osoby alebo rodinného 
príslušníka. 
b) oslobodí od poplatku ako ob�ana toho podnikate�a, ktorý má trvalý pobyt v obci, kde 
podniká, 
c)  resp. zvýši alebo zníži poplatok vo výške alikvotnej �asti ro�ného poplatku, ak poplatník 
po�as spoplat�ovacieho obdobia: 
- prihlási sa k trvalému pobytu v inej obci alebo meste, 
- narodí sa, zomrie (ostane pozostalý), 
- je vo výkone trestu od�atia slobody, 
- je dlhodobo umiestnený v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti  

      -     vykonáva k�azské a reho�né povolanie mimo územia obce.  

Dokladom preukazujúcim dôvod pre alikvotné zníženie poplatku je potvrdenie o zmene  
trvalého pobytu, rodný list, úmrtný list, potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu od-
�atia slobody, potvrdenie o umiestnení v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti 
at�. spolu so žiados�ou.  
(2) Pre dlhodobo neprítomné osoby žijúce v zahrani�í viac ako jeden kalendárny rok sa popla- 
tok nevyrubí. Preukazujúcim dokladom je potvrdenie od zamestnávate�a, pracovné povolenie, 
alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu, alebo overené �estné vyhlásenie 
rodinného príslušníka. 
(3) Poplatník je povinný ohlási� správcovi poplatku vždy do 31.1. bežného roka všetky sku-
to�nosti, ktoré majú vplyv na ur�enie výšky poplatku od 1.1. spoplat�ovacieho obdobia, alebo 
do 30 dní, kedy došlo k zmene. 
(4) Uvedené zníženie, prípadne odpustenie poplatku platí len pre tých ob�anov, ktorí majú 
k dátumu žiadosti uhradené všetky záväzky vo�i obci �ervenica pri Sabinove za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad za uplynulé roky. 
(5) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skuto�nos�, že poplatok bol 
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skuto�nosti, ktoré majú vplyv na 
zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku 
v nasledujúcom ur�enom období pod�a okolností, ktoré nastali.  
 Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradi�, obec preplatok  
poplatníkovi vráti do 30 dní odo d�a doru�enia dodato�ného platobného výmeru alebo odo 
d�a zistenia tejto skuto�nosti, najneskôr však do 70 dní od skon�enia obcou ur�eného 
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.  



(6) Ú�avy pod�a odseku 1  správca dane poskytuje pod�a stavu k 1. januáru zda�ovacieho 
obdobia. Žiadosti o poskytnutie ú�av je potrebné doru�i� na Obecný úrad v �ervenici pri 
Sabinove do 31. marca zda�ovacieho obdobia. 
Na žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podané po uvedenom termíne sa neprihliada. 

IV.  � a s �

SPOLO�NÉ  A  ZÁVERE�NÉ USTANOVENIA 
§  18 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec �ervenica pri Sabinove 
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.  
(2)  Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradi�:       
      a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v �ervenici pri Sabinove,    
      b) bezhotovostným prevodom na ú�et obecného úradu, 
      c) poštovým pe�ažným poukazom. 
(3) Obec nie je povinná vráti� preplatok nižší ako 2,00 eurá.   
(4)  Da� z nehnute�ností, da� za psa, da� za predajné automaty, da� za nevýherné hracie 
prístroje možno zavies�, zruši�, zmeni� sadzby, ur�i� oslobodenie alebo zníženie dane vždy 
len k 1. januáru zda�ovacieho obdobia. 
(5) Pri miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad sa ur�ia alebo môžu zme-
ni� sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej �asti a podklady, 
ktoré má poplatník preukáza� pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej  �asti alebo pri znížení 
alebo odpustení poplatku len k 1. januáru zda�ovacieho obdobia. 
 (6) Da�ovník je oprávnený uplatni� si ú�avy alebo oslobodenia poskytnuté týmto nariadením 
v lehote oznamovacej povinnosti, podania da�ového priznania, najneskôr však v lehote na 
podanie odvolania. V prípade nedodržania ustanovených lehôt obec ú�avu alebo oslobodenie 
neposkytne. 

§  19 Závere�né  ustanovenia 

(1) Pokia�  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  nie je podrobnejšia úprava, postupuje 
sa v konaní vo veciach daní a poplatku pod�a zákona �. 511/1992 Zb. o správe  daní a poplat-
kov a  o zmenách v sústave územných finan�ných orgánov v znení neskorších predpisov.  
(2) Obecné zastupite�stvo obce �ervenica pri Sabinove sa na tomto všeobecne záväznom 
nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady uznieslo d�a 26.10.2018. 
(3) D�om  ú�innosti tohto  Všeobecne  záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 
nariadenie obce �ervenica pri Sabinove �. 4/2015 o miestnych daniach a  miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo d�a 23.11.2015.  
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� d�om 1. januára 2019. 

V �ervenici pri Sabinove d�a 26.10.2018 

Ing. Pavol Spodník   
starosta obce    



                                                                                       
                                                                                                                                      Príloha �. 1 

Ohlásenie 
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikate� pod�a § 80 ods. 1 zákona �. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  o h l a s u j e m e  obci �ervenica pri Sabinove, že d�om ................................ nám 
*vznikla/ *zanikla poplatková povinnos� plati� poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.  
Poplatková povinnos� *vznikla/ * zanikla z dôvodu: 
- * vzniku/ *zániku práva užíva� nehnute�nos� na ú�el podnikania.  
Zárove� ohlasujeme údaje, rozhodujúce na ur�enie poplatku pod�a § 79 ods. 1 zákona �. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady: 

   Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikate�

Názov alebo obchodné meno                                                             I�O

                                                                                                           DI�

Sídlo alebo miesto podnikania:

Zastúpená: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu:

Objem zbernej nádoby Po�et zberných nádob Po�et vývozov

V �ervenici pri Sabinove d�a .......................................                             

                                                                                     –––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                            podpis poplatníka  a pe�iatka 

*�o sa hodí, pod�iarknu�! 



Príloha �. 2  

Oznámenie 
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Poplatník – fyzická osoba                                           
Meno, priezvisko, titul:                                                
Adresa trvalého pobytu:                                               
Dátum narodenia:                                                          
Podpísaný .................................................................................................................................................       
       (uvies� svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné �íslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu 
prechodného  pobytu)  
  
...................................................................................................................................................................           
pod�a § 77 ods. 7 zákona �. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  o z n a m u j e m  obci �ervenica pri Sabinove, že som prevzal 
plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nasledovných 
�lenov našej spolo�nej domácnosti:  

................................................................................................................................................................... 
         (uvies� meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné �íslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu 
prechodného  pobytu) 

 .................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

Pou�enie: Poplatník  je  povinný  sám  si  vypísa�  toto oznámenie pod�a predtla�e a pravdivo  
                  uvies� všetky skuto�nosti, rozhodujúce pre výpo�et poplatku.  

V �ervenici pri Sabinove d�a ...........................                                                                                                    

                                                                        ................................................... 
                                                                                                         podpis poplatníka
                                                                                         



Príloha �. 3   

Ohlásenie 
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Poplatník – fyzická osoba                                           
Meno, priezvisko, titul:                                                
Adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu:                                               
Dátum narodenia:                                                                  

     Podpísaný ................................................................................................................................                  
              (svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné �íslo, adresu  trvalého pobytu,  
adresu prechodného  pobytu)  

....................................................................................................................................................... 
pod�a § 80 ods. 1 zákona �. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  o h l a s u j e m  obci �ervenica pri Sabinove, že 
d�om ................................ mi *vznikla/ *zanikla poplatková povinnos� plati� poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

     Poplatková povinnos� *vznikla/ * zanikla z dôvodu: 
� *vzniku/* zániku trvalého pobytu v obci,  
� *vzniku/* zániku prechodného pobytu v obci,  
� *vzniku/* zániku práva užíva� byt, rodinný dom, 
� *vzniku/* zániku práva užíva� nebytový priestor, 
� *vzniku/* zániku práva užíva� stavbu, jej �as� alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 
� *vzniku/* zániku práva užíva� záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast, 
� *vzniku/* zániku práva užíva� pozemok v zastavanom území obce. 

      V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie 
obyvate�ov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).  

Pou�enie: Poplatník  je  povinný  sám  si  vypísa�  toto  ohlásenie  pod�a predtla�e a pravdivo  
                  uvies� všetky skuto�nosti, rozhodujúce pre výpo�et poplatku.  

V ........................ d�a ........................... 

                                                                                        ...................................................                                    
podpis  

*�o sa hodí, pod�iarknu�! 


