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Obec Slavoška  v  zmysle  §  6  ods.  2  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  

v znení neskorších predpisov a zákona NR SRč. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov , v znení zák.č.538/2007 Zb. vydáva pre územie obce Slavoška toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slavoška 
 

 

                                                   čl. 1 Úvodné ustanovenia 

 

(1) Obec Slavoška podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

rozhodla, že na spravovanom území, ktorým je celé katastrálne územie obce Slavoška zavádza 

daň z nehnuteľností, daň za psa  a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady ( ďalej len poplatok TKO)  . 

 

(2) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.  

 

(3) Toto nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností , dane za psa 

a poplatku TKO na území obce Slavoška.  

 

 

čl. 2  
Daň z nehnuteľností 

 
(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa   

a) daň z pozemkov,   
b) daň zo stavieb,   

 
čl. 3  

Daň z pozemkov – sadzby dane 

 
(1) Správca dane na území obce Slavoška určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé 

druhy pozemkov vo výške: 

 
a/ orná pôda 0,5% , trvalé trávne porasty  1 %, 

b/ záhrady 0,25 %, 

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné   plochy  0,25 %,  
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,75 %,  
e/ stavebné pozemky  1 %. 

 

V zmysle § 7 ods.5 zák.č.538/2007 Zb. správca dane stanovuje hodnotu lesného pozemku na 

sumu 0,0829€/m2. Hodnota ornej pôdy , TTP a ostatných pozemkov je stanovená prílohou č.1 

zák.č. 582/2004 Zb. 

 



  
čl. 4  

Daň zo stavieb - sadzby dane 

 

(1) Správca dane na území celej obce Slavoška určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 

za čatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

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

hlavnú   stavbu,  
b/ 0,033     eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby využívanéna skladovanie   

                 vlastnej pôdohospodárskejprodukcie ak neslúžia na podnikateľské účely občana,  
c/ 0,165    eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  

rekreáciu,  
d/ 0,132    eura za samostatne stojace garáže  

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

e/ 0,165    eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,stavby slúžiace  
stavebníctvu,   

f/ 0,331    eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovúčinnosť, skladovanie a  
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  

g/ 0,099  eura za ostatné stavby. 

 
(2)  Správca  dane     určuje  pri  viacpodlažných  stavbách  pre  všetky  druhy  stavieb  príplatok  za 

podlažie     0,020 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

 

  
     čl. 5 

                               Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

1) Sadzba poplatku za Tko je 0,0191 € za osobu a kalendárny deň ( 7,-€ ročne na 1 osobu) 
a 0,0493€ za jedného zamestnanca a kalendárny deň pre prevádzkovanie maloobchodu 
a iných podnikateľských subjektov ( 18€ ročne na jedného podnikateľa) 

2) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik alebo zánik 
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku povinnosti. 

3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť 
poplatku rozhodnutím. 

 
 
 
 
 
 

    čl.6 
Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu (DSO) 

 
1) Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu je 0,050 EUR za kilogram 

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 
2) Občan pri využití služby odvozu a likvidácie drobného stavebného odpadu hradí celú výšku 

nákladov spojených s likvidáciou DSO. 
3) V prípade, že drobný stavebný odpad obsahuje škodlivé látky občan hradí zvýšenú sadzbu 

likvidácie takého odpadu podľa fakturovaných nákladov zo strany príslušnej skládky. 
4) Spôsob a lehota zaplatenia poplatku za drobný stavebný odpad: 

Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným 
stavebným odpadom (veľkokapacitný kontajner, jeho odvoz a zhodnotenie) od zberovej 
spoločnosti. Poplatok za zneškodnenie DSO bude následne vyrubený po vystavení dokladu za 
uloženie a likvidáciu od zberovej spoločnosti. Poplatok za zneškodnenie DSO musí občan 
uhradiť na základe vážneho lístka. Následne bude občanovi vyrubený poplatok za likvidáciu 
DSO s povinnosťou úhrady v hotovosti do pokladne obce do 15 dní od vystavenia výmeru. 



Obec pri objednaní služby pristavenia veľkokapacitného kontajnera môže od občana vyžadovať 
zaplatenie zálohy za poskytnutú službu vo výške 50 €.  

 
 

                                                                               čl.7 
Daň za psa 
 

1) Sadzba dane za psa je 4 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba platí za 
každého ďaľšieho psa u toho istého majiteľa. 

2) Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 
3) 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. 

 
 
                                                                               čl.8   

           Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností a poplatok TKO 

 

(1) Správca dane ustanovuje, že  poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:  

  
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,   
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,   

 

 

      Všetky dane a poplatky obec vyrubuje jedným rozhodnutím ktoré je splatné do 30 dní odo dňa    

nadobudnutia právoplatnosti. 

 

Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne vyberaných daní a poplatkov  nižšiu ako 1 euro nebude 

vyrubovať ani vyberať.  

 
Platbu miestnej dane je daňovník povinný označiť variabilným symbolom pre príslušný druh 

miestnej dane uvedenom v rozhodnutí o vyrubení dane.  

 
(2) Na tomto VzN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Slavoške dňa   11.12.2018 uznesením č 

6/12/2018. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019. 

 

(4) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VzN č.1/2015 o miestnych daniach zo dňa 7.12.2015. 

 

V Slavoške ,  dňa 27.11.2018 
 
 
 
 
 
             Ján Jakubovský v.r.   
                                                      Starosta obce Slavoška 


