
Obec Krasňany  podľa §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa  zákona č. 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 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č.  5/2011 
k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
 

 
PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
§1 – Predmet úpravy 

 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného  nariadenia ( ďalej len „VZN“) je úprava   
    podmienok ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady  
    a drobné stavebné odpady na území obce.     
2. Obec ukladá tieto druhy miestnych daní: 
    - daň z nehnuteľností      
    - daň za psa 
3. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
4. Toto VZN určuje základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob preuka- 
    zovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej  
    povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na ich uplatnenie, spôsob   
    vyberania dane, lehoty a spôsob odvodu dane. 
5. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
§ 2 – Predmet dane 

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových  
    priestorov v bytovom dome. 
2. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Krasňany uvedené v ust. §6, § 10, §14  
    zákona. 

 
DAŇ Z POZEMKOV 

 
§3 - Daňovník 

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. §5 zákona. 

 
 

§4 - Predmet dane 
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. §6 zákona. 
 

 



§5 - Základ dane 
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  
    sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením   
    výmery    pozemkov  v  m2  a   hodnoty   pôdy   za 1 m2   uvedenej v prílohe č.1 zákona 
     
    orná pôda         0,2741 €                                                   
    TTP          0,0428 € 

   
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  
    rybníky s chovom rýb a  za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota   
    pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku     
    zistenej na 1 m2  zistenej podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty   
    majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom obec určuje 
    hodnotu pozemku pre 
 

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  za 1m2  0,33 €     
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  za 1m2 0,99 € 

 
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 m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2  uvedenej v prílohe č. 2 zákona.  
     
    záhrada    1,85 € 
    zastavané plochy a nádvoria 1,85 € 
    ostatné plochy   1,85 € 
    stavebné pozemky            18,58 € 
 
 

 
§ 6 - Sadzby dane 

Správca dane ustanovuje v zmysle §8 ods.2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov pre  
všetky   druhy   pozemkov   vo výške  0,30 % . 

 
 
 

DAŇ ZO STAVIEB 
 

§ 7 - Daňovník 
Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. §9 zákona. 
                                                   

§8 - Predmet dane 
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. §10 zákona. 

 
§9 - Základ dane 

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.  

 
 



§10 - Sadzby dane 
1. Správca dane ustanovuje v zmysle §12 ods.2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb  za 
každý aj začatý m2 zastavenej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto: 
 
a) 0,083 €      stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre  
                        hlavnú stavbu  
b) 0,090 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné    
                        hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospo- 
                        dárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu   
c) 0,200 €     stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na indivi-    
                       duálnu rekreáciu 
d) 0,180 €     samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby  

                 určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov  
e) 0,950 €     priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace         
                       stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie      
                       vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
f) 0,950 €     stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie       
                       a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou    
                       činnosťou  
g)   0,300 €     ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 
 
2, Správca dane ustanovuje v zmysle §12 ods.3 zákona príplatok  0,05 €  za každé ďalšie  
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
 
 
 

DAŇ Z BYTOV 
 

§ 11 – Daňovník 
Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. §13 zákona. 

 
§12 – Predmet dane 

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

 
§13 – Základ dane 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 
§14 - Sadzby dane 

Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 0,083 €.    
Ročná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 
nebytového priestoru 0,100 €. 

 

 
 
 
 
 



 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

§15 - Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 
 

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie  od dane z  pozemkov  
    v zmysle §17 ods.2 zákona na: 
a, pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 
b, pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
c, lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného  
    začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky) 
 
2. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.  
 
3. Správca dane ustanovuje, že  zníži daň zo stavieb a daň z bytov v zmysle §17 ods.3   
    zákona  o 50%  u stavieb a bytov, ktorých  vlastníkmi sú  občania starší ako 65 rokov 
    a držitelia  preukazu občana  s ŤZP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
 
4. Zníženie dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na  
    podanie daňového priznania, pričom správcovi dane predloží doklad preukazujúci nárok  
    na zníženie dane. 
 

 
 
 

§16 – Vyrubenie dane a platenie dane 
 

 
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u fyzických osôb do 20,00 € a právnických osôb do 
200,00 € naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
Vyrubená daň u fyzických osôb nad 20,00 €, u právnických osôb nad 200,00 € je splatná 
v dvoch rovnakých splátkach, a to 
1. splátka do 15  dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a 
2. splátka do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia. 
Daň sa platí na účet správcu dane v peňažnom ústave. 

 
 

                                                 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

 

 
§17 - Daňovník 

Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. §23 zákona. 

§18 - Predmet dane 

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

Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.   

§19 - Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

§20 – Sadzby dane 

Správca  dane ustanovuje ročnú sadzbu dane  za jedného psa a kalendárny rok  7,00 €. Takto 
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

§21 - Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť v z n i k á  prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane a  z a n i k á  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

§22 - Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní                               
    odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  

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

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného   
    zdaňovacieho obdobia. 

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi  
    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. 
 
5. Daň sa platí na účet správcu dane v peňažnom ústave.  
 

 

 
 



ŠTVRTÁ ČASŤ 
 MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

§23 – Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. §77 ods.2  
    až 4 a ods.7 zákona. 
2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. §77 ods.5 zákona. 
 

      
 

 
§24 - Určenie poplatku 

1. Poplatok za určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. 
2. Poplatok sa určuje  pre fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych  
    dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník  v obci trvalý alebo  
    prechodný pobyt,  alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.  
3. Ak poplatník podľa §77 ods.7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej  
    domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoloč-  
    nej domácnosti. 
 

 

§25 - Sadzba  poplatku a vyrubenie poplatku 
1. Sadzba poplatku je  0,0357 € za osobu a kalendárny deň . 
2. Poplatok obec  vyrubí poplatníkovi  platobným výmerom. 
3. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi  vyrubený 
    v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky 
    poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa 
    okolností, ktoré nastali. 

            4. Ak  v  priebehu  určeného  obdobia  zanikne  poplatková  povinnosť  poplatníka, 
                ktorému  bol  poplatok  vyrubený   platobným  výmerom,  je obec povinná  vrátiť 
                pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného 
                platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 
                60 dní  od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. 
                Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €. 

 

 
§26 - Ohlasovacia povinnosť 

1.   Poplatník je povinný  
- do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,  
- alebo odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
- alebo  od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok,  
2.   Poplatník je povinný ohlásiť obci 
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len identifikačné údaje) 
- identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosť poplatníka 
- údaje rozhodujúce pre určenie poplatku   
- spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje 

odpustenie poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. 



§27 – Splatnosť poplatku 
 
1. Poplatok pri vyrubení platobným výmerom je splatný v dvoch rovnakých splátkach do  
    30.apríla a do 30. septembra bežného spoplatňovacieho obdobia. 
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu spoplatňovacieho obdobia, vyrubený  
    poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného  
    výmeru.  
3. Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky. 
4. Poplatok sa platí na účet správcu dane v peňažnom ústave. 

 
§28 – Zmiernenie a odstránenie  tvrdosti zákona 

 
1. Správca poplatku ustanovuje, že zníži  poplatok za obdobie v bežnom spoplatňovacom  
    období na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku o 50%, 
    ak poplatník je občan starší ako 65 rokov a žije sám v RD. 
2. Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie v bežnom spoplatňovacom období na zákla- 
    de žiadosti a dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku, ak sa poplatník v určenom    
    období dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí  viac ako 90 dní neprerušene, 
    dokladom preukazujúcim uvedenú  skutočnosť je aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí  
    spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka, vízum, potvrdenie o návšteve školy,  
    potvrdenie zamestnávateľa.   
3. Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný     
    predložiť v lehote do 31.3. príslušného spoplatňovacieho obdobia. V prípade nepredlože- 
    nia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku poplatok nezníži alebo neodpustí.  

 

                                                                                                                                                  
 

 
PIATA ČASŤ 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    
stavebné odpady  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo  v Krasňanoch dňa 15.12. 2011.    
     

                              
                                                                       
 
 
 
     
                                                                                                     Ing. Miroslav Bielka 

                                                             starosta obce 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krasňany dňa 28.11.2011 
Návrh VZN zvesený dňa 13.12.2011 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Krasňany dňa 16.12.2011 
VZN nadobúda účinnosť 01.01.2012 


