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NÁVRH 

Obec Beladice 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE BELADICE 

č. 2 /2021   

 
 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v Beladiciach dňa, 23.11.2021, zvesené  dňa : 

08.12.2021   

Dátum lehoty na pripomienkovanie do: 8.12.2021.  

Platnosť nadobúda dňom od 1.1.2022. 

Obec  Beladice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a 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  toto 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

 č. 2 /2021   

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Beladice  

 

Článok 1  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Beladice v zdaňovacom období roka 2022. 

2) Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach 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 2022: 

3) VZN č. 2/2021 upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území 

obce Beladice v zdaňovacom období roka 2022 

 

Článok 2 

DRUHY MIESTNYCH DANÍ 

 

1) Na území obce Beladice sa zavádzajú tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností  

b) daň za psa  

c) daň za užívanie verejného priestranstva  

d) daň za ubytovanie  

e) daň za predajné automaty  

f) daň za nevýherné hracie prístroje 

2) Obec Beladice ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

 

 

Článok 3 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

1) Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: 

a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb 

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“). 
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Článok 4 

DAŇ Z POZEMKOV 

1) Základ dane:  

 

a) 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.  

b)  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 

ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1m² uvedenej v prílohe č. 2.  

c) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez 

porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej na 1 

m² podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, t. j. podľa zákona č. 

382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

d) Základom dane z pozemkov podľa ods. 1 až 3 na ktorých sa nachádza predajný stánok 

slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená 

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

uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. 

 

2)  Sadzba dane: 

 

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Beladice ročnú sadzbu dane   

z pozemkov nasledovne: 

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty............................0,45 % 

b) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných 

pozemkov....................................................................................................................0,50 %  

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

hospodársky využívané  vodné plochy.................................................................0,50  % 

 

Článok 5  

DAŇ ZO STAVIEB 

1) Sadzba dane:  

 

Správca dane určuje pre stavby na území obce Beladice ročnú sadzbu dane zo stavieb             

za každý aj začatý m² zastavenej plochy:                        

 

a) obytný dom prízemný a stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu.........................................................................0,060 EUR/m² 

b) obytný dom prízemný, podpivničený, za stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu............................................................................................0,099 EUR/m² 

c) jednoposchodový dom,  podpivničený, za chaty a stavby na individuálnu                       

rekreáciu....................................................................................................0,165 EUR/m² 
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d) samostatne stojace garáže.........................................................................0,200 EUR/m² 

e) časť bytu na podnikateľskú činnosť, za stavby hromadných garáží.........0,700 EUR/m² 

f) chatky a domčeky na rekreáciu, za stavby hromadných garáží umiestnených pod 

zemou........................................................................................................0,180 EUR/m² 

 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu..........................................................................................0,4764 EUR/m²      

h) poľnohospodárske stavby, stavby na skladovanie, za stavby na ostatné podnikanie a na 

zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a 

zárobkovou činnosťou...............................................................................0,500 EUR/m² 

i) ostatné stavby..........................................................................................0,1320 EUR/m² 

j) viacúčelové stavby .................................................................................0,1320 EUR/m² 

k) ostatné stavby, v písmene i, j, k +0,055 EUR za každé poschodie.........0,1320 EUR/m² 

 

 

2) Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje pri 

viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške  0,033 

EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.              

                                        

           

 

Článok 6  

DAŇ Z BYTOV 

1) Sadzba dane:  

          

Správca dane na území obce Beladice určuje ročnú  sadzbu dane za každý aj začatý m² 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške: 

 

a) byty............................................................................................................0,0500 EUR/m²  

b) nebytové priestory.....................................................................................0,0500 EUR/m² 

 

 

 

Článok 7 

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE A VRÁTENIE DANE 

 

 

1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené: 

a) pozemky na ktorých sú cintoríny, stavby vo vlastníctve cirkví a náboženských 

spoločností registrovaných štátom 

b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov športovísk 

d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave 

e) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 

bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, telekomunikačné 

vedenia a televízne prevádzača, nadzemné časti zariadení na rozvod elektrickej 

energie a z vykurovacích plynov 

2) Oslobodenie od dane a zníženie dane na ostatné pozemky, stavby, byty uvedené  v  
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§ 17 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov správca dane  

neposkytuje.    

 

3)  Platenie dane z nehnuteľností: 

 

1. Správca dane na rok určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná : 

a) naraz do výšky 100,00 EUR, do 31.10. príslušného kalendárneho roka 

b)  nad 100, 01 EUR do 30. 11 príslušného kalendárneho roka 

2. Daň z nehnuteľnosti je možné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom na 

účet obce číslo: SK65 0200 0000 0000 2392 9162, alebo v hotovosti v pokladni 

obecného  úradu Beladice. 

3. Platbu dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný označiť variabilným symbolom 

pre príslušný druh miestnej dane podľa rozhodnutia o vyrubení dane. 

4. Správca dane určuje platenie dane nad 166 EUR v troch splátkach: 

         20%   do 31. mája 

         30%   do 30. júna   

         50 %  do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. 

 

 

Článok 8 

DAŇ ZA PSA 

 

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce fyzickou alebo 

právnickou osobou. 

 

1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba ktorá je vlastníkom psa  

2) Sadzba dane je na kalendárny rok je   5,00 EUR  za jedného psa, za kalendárny rok. Takto 

určená sadza dane sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  

3) Daňovník vznik a zánik daňovej povinnosti oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa 

zániku a vzniku daňovej povinnosti. 

4) Daň za psa je splatná 

a) jednorázovo do výšky 5,00 EUR do 31.10. príslušného kalendárneho roka 

b) nad 5,01 EUR do 30.11. príslušného kalendárneho roka  

5) Predmetom dane za psa nie je :  

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely- v tomto prípade je potrebné doložiť 

potvrdenie príslušnej vedeckej alebo výskumnej inštitúcie o tom, že pes je chovaný na 

tieto účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat, je potrebné doložiť potvrdenie z útulku, 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti, evidenčné známky. 

 

1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca a nasledujúceho po 

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

ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

2) Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa prihlásenému do evidencie evidenčnú 

známku.  

3) Evidenčná známka je neprenosná na iného psa.  
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4) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť správcovi dane 

do 14 dní odo dňa zistenia odcudzenia, zničenia, alebo straty známky. Na základe 

oznámenia správca dane vydá náhradnú známku.  

5) Za vydanie náhradnej známky je povinný držiteľ/vlastník/ psa uhradiť poplatok vo výške 

2 EUR. 

 

 

 

Článok 9  

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

                                        

1) Predmet dane: 

 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú rozumejú nasledovné 

miesta:  

a) miestne cestné komunikácie vo vlastníctve obce, v celej svojej dĺžke, šírke od krajnice 

po krajnicu na celom území obce 

b) priestranstvo pri obecnom úrade 

c) priestranstvo pri zdravotnom stredisku 

d) námestia a oddychové zóny v jednotlivých častiach obce 

e) priestranstvo pri požiarnej zbrojnici 

f) priestranstvo športových a detských ihrísk vo všetkých častiach obce 

g) všetky neknihované parcely v intraviláne obce 

 

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce (miestne cestné komunikácie, námestia, chodníky, parky), okrem tých, ktoré 

obec prenajala podľa osobitného predpisu. 

Osobitný užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia 

cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla 

mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je 

užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a 

verejných sietí. 

Dlhodobým užívaním sa pre účely tohto nariadenia rozumie obdobie dlhšie ako 30 dní. 

 

2) Daňovník:  

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvá užíva 

 

3) Základ dane: 

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m². 
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4)  Sadzba dane: 

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, pokiaľ nie je uvedené inak, sa ustanovuje v 

eurách za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň osobitne užívaného priestranstva    

nasledovne: 

 

Druh osobitného užívania verejného priestranstva:                                          

a) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na poskytovanie 

služieb (brúsenie nožov, nožníc, nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi a pod.) 

...................................................................................................................................0,1 EUR/m² 

b) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za 

účelom ambulantného predaja občerstvenia a poskytovania pohostinskej 

činnost....................................................................................................................5,00 EUR/ m² 

c) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za 

účelom ambulantného predaja ovocia a zeleniny.....................................................0,2 EUR/m² 

d) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia za 

účelom ambulantného predaja kníh, drobných umeleckých predmetov, remeselníckych 

výrobkov, sezónny a propagačný predaj.................................................................1,00 EUR/m²  

e) Umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného zariadenia a iných materiálov na 

dobu kratšiu.............................................................................................................0,20 EUR/m2  

f) Dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky stavebného materiálu, 

stavebného zariadenia a iných materiálov..............................................................0,50 EUR/m2  

g) Umiestnenie zariadenia cirkusu, za každý aj začatý deň, paušálnou sumou 33,00 

EUR/deň. 

h) Prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia a 

zariadenia na poskytovanie služieb počas jarmokov, športových a kultúrnych podujatí za 

každý aj začatý deň, paušálnou sumou 10,00 EUR/deň. 

i) Prechodné užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla do 

3000 kg 0,20 EUR /m²  

j) Prechodné užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla 

nad 3000 kg 0,40 EUR /m²  

k) Dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla do 

3000 kg 0,10 EUR/m²  

l) Dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorového vozidla 

nad 3000 kg 0,20 EUR/m²  

m) sadzba dane za užívanie všetkých tu nemenovaných užívaní verejného priestranstva sa 

stanovuje na  0,40 EUR/m²   

 

5) Vznik a zánik daňovej povinnosti: 

 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 

dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 

6) Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane: 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a zároveň požiadať o súhlas k užívaniu 



8 

 

 

 

verejného priestranstva. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej 

povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  

2. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 

dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená, Nárok na vrátenie pomernej časti dane 

zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

3. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitého užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V oznámení uvedie : 

a) fyzická osoba – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje 

b) fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba, názov, obchodné meno, sídlo, 

identifikačné číslo organizácie, kontaktné údaje. 

c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie,  veľkosť záberu v m²          

   užívania verejného priestranstva   

4. Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje daňový poriadok 

 

7) Oslobodenie od dane: 

 

Daň sa neplatí za kultúru a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez 

vstupného alebo akciu ktorej výťažok je určený na charitatívne  a verejnoprospešné účely. 

 

                                        

Článok 10 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

1) Predmet dane:  

 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, 

motel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie 

prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na 

individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v 

bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.  

 

2)  Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje na území obce Beladice.      

                           

3) Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní.  

                                             

4) Sadzba dane  

Sadzba dane je 0,40  EUR na jedno lôžko a deň prenocovania. 

5) Vyberanie dane  

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje       

6) Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom prechodného ubytovania a zaniká dňom skončenia   

prechodného ubytovania.                                                                                                                                                                              

7) Rozsah a spôsob vedenia evidencie dane za ubytovanie  

a) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (platiteľ dane) je povinný viesť knihu 

ubytovaných alebo elektronicky spracovanú evidenciu (ďalej len „evidencia“), ktorá 

musí obsahovať nasledovné údaje: a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného 
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b) číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu ubytovaného, c) miesto 

trvalého pobytu ubytovaného, d) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného.  

c) Údaje uvedené v ods. 1 je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zapisovať 

v deň ubytovania sa hosťa, okrem údaja, týkajúceho sa dňa odchodu hosťa. Ukončenie 

pobytu hosťa je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný vyznačiť v 

predpísanej evidencii ihneď po jeho odchode. 

d) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný do 10 dní od ukončenia 

kalendárneho mesiaca predložiť správcovi dane hlásenie o počte ubytovaných hostí za 

predchádzajúci kalendárny mesiac, ktoré musí obsahovať identifikačné údaje platiteľa 

dane, počet osôb a počet prenocovaní. 

8)   Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane  

a) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný podať oznámenie o 

prevádzkovaní tohto zariadenia do 30 dní odo dňa začatia činnosti správcovi dane.  

b) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný vybratú daň za ubytovanie 

odviesť na účet správcu dane alebo vyplatiť daň v pokladni Obecného úradu v 

Beladiciach do 15 dní od ukončenia štvrťroka.  

                                  

 

Článok  11 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

1) Predmet dane   

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 

verejnej dopravy.  

2) Daňovník                                                                                                                                              

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

3) Základ dane                                                                                                                                                   

Základom dane je počet predajných automatov.  

4) Sadzba dane  

Sadzba dane je 35,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

5) Vznik a zánik daňovej povinnosti 

a) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný 

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

ukončilo jeho prevádzkovanie. 

b)  Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat prístroj štítkom s 

uvedením týchto údajov: 

• názov, označenie prevádzkovateľa predajného automatu 

• adresa prevádzky 

• dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu 

 

                             

Článok  12 

 DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

1) Predmet dane 

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za 

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

priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“)  
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Nevýherné hracie prístroje sú:  

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 2) 

2) Daňovník                                                                                                                          

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

3) Základ dane  

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  

4) Sadzba dane 

 Sadzba dane je 65,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

5)  Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací 

prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 

prevádzkovanie. 

6)  Evidencia a spôsob identifikácie 

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto 

údajov:  

a) názov, označenie prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja,  

b) adresa prevádzky,  

c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

 

 

Článok 13 

 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 

 

1) Obec môže poskytovať elektronické služby. 

2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na 

webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä  

a) spis daňovníka v elektronickej forme,  

b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,  

c) prístup na elektronickú podateľňu,  

d) elektronická osobná schránka,  

e) katalóg služieb. 

3) Elektronická adresa elektronickej podateľne obce je zverejnená na webovom sídle obce. 

 

 

 

Článok  14 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

 

1. Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne: 

 

a) poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu  0,0684  EUR/ 

osoba/deň  § 78 ods. 1 a, t.j.  zaokrúhlene 25,00 EUR  na osobu a rok. 

 

Obec určuje poplatok poplatníkovi), ktorý nevyužíva množstvový zber nasledovne:  

(poplatok = sadzba poplatku x počet dní= 0,00685 EUR x 365 = 25  EUR/osoba/rok) 
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Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník 

preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím). 

Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 

rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

S poplatníkom prihláseným do množstvového zberu uzatvorí obec „Dohodu o využívaní a 

vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový komunálny odpad“. Na základe tejto dohody 

obec vystaví poplatníkovi faktúru.  

Určenie poplatku pri množstvovom zbere: 

(poplatok = frekvencia odvozov x sadzba x objem zbernej nádoby x počet zberných nádob) 

                           

 

b) poplatok za drobný stavebný odoberá zberný dvor Beladice (separovane bez prímesi  

len drobný betón, tehly a škridla, obklady, nie porfix, itong, ipor, kvádra)  bez 

obsahu škodlivín  -  0,040 EUR  za    kilogram         

 

2. Určenie poplatku za množstvový zber   : 

 

a) pre právnické osoby určí poplatok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní 

v zdaňovacom období 

b) pre podnikateľov a právnické osoby, poplatok za liter komunálneho odpadu pri 

frekvencii vývozov 1 x 7 dní, t.j. 52 vývozov za kalendárny rok nasledovne:  

- pri zbernej nádobe s objemom 120 litrov  0,026/l  162,24 EUR 

- pri zbernej nádobe s objemom 240 litrov  0,019/l  237,12 EUR 

- pri zbernej nádobe s objemom 1100 litrov 0,011/l  629,20 EUR 

 

3. Obec Beladice stanovuje počet smetných nádob na počet členov v domácnosti  

nasledovne:  

 

a)   pri 1 až 4 člennej rodine jedna 120 l smetná nádoba, 

b)   pri 5 až 8 člennej rodine dve 120 l smetné nádoby, 

c)   pri 9 až 12 člennej rodine tri 120 l smetné nádoby.  

 

4. Podmienky vývozu komunálneho odpadu:   

 

Vyvezené budú len smetné nádoby, ktoré sú označené samolepkou s logom obce, ktoré 

vydáva obec Beladice v príslušnom kalendárnom roku. Platnosť nálepky je od 01.01. do 

31.12. príslušného kalendárneho roka Nálepku na smetnú nádobu dostanú po zaplatení, 

domácnosti, právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, na území 

obce Beladice. 

    

5. Produkcia vyššieho množstva odpadu:  

 

V prípade, že poplatník vyprodukuje vyššie množstvo  komunálneho odpadu a nebude mu 

postačovať určený počet  smetných nádob, môže si na obecnom úrade Beladice zakúpiť 

nalepovaciu pásku s logom obce na jednorazový odvoz komunálneho odpadu.  

Pásku je potrebné umiestniť na  maximálne 1ks smetnej nádoby alebo 1 ks plastového  

vreca s objemom maximálne 120 litrov.   Jednorazový poplatok  za 1 kus pásky je 4 

EUR. Pásku je možné zakúpiť a prebrať na obecnom úrade Beladice v úradných hodinách. 
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6. Splatnosť:  

 

a) Poplatok vyrubený rozhodnutím pre fyzickú osobu je splatný do 15 dní odo dňa  

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

b) Je možné  dohodnúť splátkový kalendár. Splátkový kalendár, výška poplatku a termíny 

splácania sa určujú dohodou so správcom daní a poplatkov, písomne, v mieste obecného 

úradu Beladice, Gaštanová 167 

b)  Poplatok je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na 

účet obce IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162, alebo platobnou kartou 

prostredníctvom POS terminálu v pokladni obecného úradu.  

c) Poplatok je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na 

účet obce, platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v pokladni obecného úradu.  

 

7. Podmienky pre zníženie poplatkov za komunálny odpad:  

 

Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok 

na zníženie poplatku a predloží doklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným 

nariadením a to, že sa občan s trvalým pobytom v zdaňovacom období bežného roka 

nezdržiava viac ako 90 dní  v mieste trvalého pobytu a to:  

a) Študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo obce Beladice 

s prechodným  ubytovaním v mieste štúdia vo výške 50 %  z ročnej sadzby poplatku. 

Študent, alebo jeho právny zástupca prinesie na obecný úrad Beladice potvrdenie 

o ubytovaní v študentskom  domove, prípadne preukázanie iného spôsobu  ubytovania 

v mieste štúdia do 31.januára príslušného kalendárneho roka. Poskytnutie úľavy je 

podmienené splnením si ohlasovacej povinnosti. 

b) Občanom pracujúcim v SR mimo obce Beladice s prechodným ubytovaním v mieste 

zamestnania vo výške 50 %  z ročnej sadzby poplatku. Potvrdenie predložiť do 

31.januára príslušného kalendárneho roka. Potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa 

v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce 

Beladice s výnimkou denne dochádzajúcich. Potvrdenie predložiť do 31. januára 

príslušného kalendárneho roka. Poskytnutie úľavy je podmienené splnením si 

ohlasovacej povinnosti. 

c) Občanom pracujúcim v zahraničí vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. 

Potvrdenie od zamestnávateľa o turnusovej práci. Potvrdenie predložiť do 31.januára 

príslušného kalendárneho roka. Poskytnutie úľavy je podmienené splnením si 

ohlasovacej povinnosti. 

d) Občanom žijúcim na prechodnom pobyte vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. 

Správca poplatku poplatok zníži na základe údajov z evidencie obyvateľstva. 

e) Občanom, ktorí majú deti v striedavej starostlivosti na základe právoplatného 

rozhodnutia súdu. Potvrdenie predložiť do 31.januára príslušného kalendárneho roka. 
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Obec poplatok nevyberá ak:   

 

a) je občan s trvalým pobytom na území obce, dlhodobo umiestnený v zariadení 

sociálnych služieb 

b) fyzická osoba pri zrušení trvalého pobytu potvrdením ohlasovne o novom trvalom 

pobyte, prípadne občianskym preukazom. (zaplatí len alikvotnú čiastku od/do dátumu 

zmeny) 

c) podnikateľ a právnická osoba dokladom o ukončení resp. pozastavení podnikateľskej 

činnosti a o zrušení prevádzky. (zaplatí len alikvotnú čiastku od/do dátumu zmeny) 

    d) rodinný príslušník fyzickej osoby, ktorá počas zdaňovacieho obdobia zomrela, kópiou 

úmrtného listu. 

 

Predložené doklady musia  hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy a 

musia byť aktuálne.  

Poplatník si uplatňuje  nárok na zníženie poplatku podľa § 7 ods. 1) písm. a) až f) 

v príslušnom kalendárnom roku podaním žiadosti  a doložením dokladov najneskôr do 

31.januára aktuálneho roka. Poskytnutie úľavy je podmienené splnením si ohlasovacej 

povinnosti.  

V prípade ak má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 

nevzniká mu nárok na zníženie poplatku podľa §7 ods. 1 písm. a) až i).  

 

 

 

Článok  15 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA 

 

Správca dane vyrubuje daň za jadrové zariadenie, ktorá je určená vzdialenosťou od zdroja 

ohrozenia v Mochovciach  a to sadzbou 0,0006 EUR/m² územia obce. 

 

 

Článok  16   

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie obce  Beladice  č. 2/2021  o miestnych daniach bolo 

schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva znesením číslo  .... /2021  dňa 8. 12. 2021 

a nadobúda účinnosť od 1. januára 2022  do 31. decembra 2022.  

2) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice 

č. 5/2020 o miestnych daniach  zo dňa 11.12.2019. 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                      PhDr. Mário Žáčik 

                                                                                                   starosta obce Beladice  

 

V Beladiciach  20.11.2021 
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Prílohy 

 

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

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) 

 

Príloha č. 1 

 

          Správca dane ustanovuje na území obce Beladice hodnotu pozemku, ktorou pri výpočte     

základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² ornú pôdu vo výške za: 

 

k.ú.  Beladice I.  ............................. 0,5599   EUR                

k.ú   Beladice II. ............................  0,6389   EUR                 

k.ú   Malé Chrašťany .....................  0,6482   EUR             

k.ú   Veľké Chrašťany ...................  0,5477   EUR                 

k.ú   Pustý Chotár...........................   0,6449   EUR 

 

Príloha č. 2 

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady ............................................0,450 EUR 

b) trvalé trávnaté porasty...............................................................................0,450  EUR                                                                                                              

c) záhrady.......................................................................................................0,500 EUR     

d) lesné pozemky, na ktorých sú  hospodárske lesy.......................................0,500 EUR 

e) rybníky s chovom rýb a ostatne hospodársky využívane vodné plochy....0,500 EUR 

f) zastavané plochy a nádvoria......................................................................0,500 EUR 

g) stavebné pozemky......................................................................................0,500 EUR 

h) ostatné plochy............................................................................................0,500 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


