Obecné zastupiteľstvo obce Pribylina v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, 6, § 8 ods.2, § 12
ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, §
99g ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – úplné znenie zákona,
(ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) v y d á v a pre územie obce Pribylina toto:

VŠ E O B E C N E Z ÁVÄ Z N É NAR IAD E N I E
č. 4/2020 o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina
I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
určovania a vyberania miestnych daní a ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Pribylina.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Pribylina podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov zavádza pre obec Pribylina 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,
(3) Obec Pribylina na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b), e), f) a poplatku
uvedeného v § 1 ods. 3 je kalendárny rok.

II. č a s ť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§3
Daň z pozemkov
(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 l m2 uvedenej v prílohe č. l Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
Hodnota ornej pôdy chmeľníc, viníc, ovocných sadov je 0,2386 €/m²
Hodnota trvalých trávnych porastov je 0,0325 €/m²
Ročná sadzba dane z ornej pôdy a trvalých trávnychporastov je 0,50%.

(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, určená sumou
0,10 €/m²
Hodnota pôdy a pozemkov za 1 m2podľa § 3 bodu 2 – lesné pozemky sa neberie do úvahy
v prípade, keď daňovník preukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom.
Ročná sadzba pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za
ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 2,50%.
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, a
ostatné plochys výnimkou stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, t.j.
1,85 €/m² pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy
18,59 €/m² pre pozemky druhu stavebné pozemky
Ročná sadzba dane z pozemkov je pre záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy
0,50%.
Ročná sadzba dane z pozemkov pre stavebné pozemky je 0,50%.
(4) Základom dane z pozemkov na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením
skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.

§4
Daň zo stavieb
(1)
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Pribylina, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných a podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené
pilótami.
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(2)
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m . Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe
hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
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(3) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m zastavanej plochy sa stanovuje takto:
a/ 0,099 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b/
0,051 €
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
c/ 0,662 €za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,099 € za samostatne stojace garáže
e/ 0,099 € za stavby hromadných garáží,
f/ 0,099 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g/ 0,662 € zapriemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h/ 0,994 €za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i/ 0,099 € za ostatné stavby, neuvedené v písmenách a/ až h/.
(4) Pri viacpodlažných stavbách sa ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 písm. a)
– g) tohto všeobecne záväzného nariadenia zvyšuje o 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého

nadzemného podlažia (§12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).
(5) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 4 a
príplatok za podlažie podľa odseku 5, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej
plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 4
a príplatok za podlažie podľa odseku 5, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná
časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane
na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.
(7) Na zaradenie stavby podľa ods. 4/ písm. a) – g) je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.

§5
Daň z bytov
(1) Ročná sadzba dane z bytov je:
a/0,099 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
b/ 0,164 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru

§6
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 6,64 € za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. l a zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom pes
prestal byť predmetom dane.
(6) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ na účet číslo 26921342/0200, vedený vo VÚB Lipt. Hrádok .

§7
Daň za užívanie verejného priestranstva
(l) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Pribylina
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ umiestnenie stavebného zariadenia
c/ umiestnenie predajného zariadenia
d/ umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
e/ umiestnenie skládky
f/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m² .
(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná:
a/ za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb a umiestnenie predajného zariadenia - jednorázovo
5,00 €
Pri umiestnení takého zariadenia dlhšie ako l deň
1,33 €/deň
b/ za umiestnenie stavebného zariadenia za každý aj neúplný m² a každý aj neúplný deň0,16
€/m²
c/ za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
paušálny denný poplatok
16,60 €
d/ za umiestnenie skládky tuhých palív za každý aj neúplný m² a za každý aj neúplný deň
0,10 €/m²
e/ za umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo zeminy, za každý aj neúplný m² a každý
aj neúplný deň
0,33 €
f/ za trvalé parkovanie vozidla
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z
verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej
osoby ako aj súvislé státie vozidlom na tom istom mieste
paušálny ročný poplatok: osobné automobily
16,60 €
dodávkové automobily
26,56 €
traktory
26,56 €
nákladné automobily a autobusy
39,83 €
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva
Obecnému úradu v Pribyline a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva,
výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v
Pribyline skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo
bolo uvedené do pôvodného stavu.

;
§8
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie, ktorým je hotel, motel,
botel, hostel, 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) Daňovníkom je fyzická osoba vo veku od 12 rokov (vrátane), ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane začatie alebo ukončenie poskytovania odplatného
ubytovania do 10 dní odo dňa začatia (ukončenia) prevádzky ubytovacieho zariadenia. Oznámenie

musí obsahovať presné označenie prevádzkovateľa, adresa prevádzky ubytovacieho zariadenia, dátum
začatia alebo ukončenia prevádzky ubytovacieho zariadenia a kapacitu ubytovacieho zariadenia.
(6) Platiteľ dane je povinný odviesť daň na účet obce Pribylina IBAN:SK80 0200 0000 0000
2692 1342 s uvedením VS 133006, alebo ju zaplatiť do pokladne Obecného úradu v Pribyline do 20tich kalendárnych dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá bez jej vyrubenia a predložiť
v tejto istej lehote správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie vybranej v súlade s týmto
nariadením, ktoré musí obsahovať údaje o počte ubytovaných osôb, počte prenocovaní a výške
vybratej dane za obdobie predchádzajúceho štvrť roka za každé ubytovacie zariadenie na území obce.

§ 8a
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane z ubytovania
(1) Každé zariadenie, v ktorom sa poskytuje prechodné ubytovanie, je majiteľ povinný označiť
registračnou tabuľkou, ktorú si prevezme na Obecnom úrade Pribylina. Uvedenú tabuľku je majiteľ
zariadenia povinný umiestniť na ubytovacom zariadení vedľa súpisného čísla, resp. na inom z ulice
jasne viditeľnom mieste.
(2) Po zániku daňovej povinnosti je majiteľ zariadenia povinný registračnú tabuľku vrátiť
obecnému úradu do 10 dní od zániku daňovej povinnosti.
(3) Platiteľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom
zariadení (Ubytovaciu knihu), ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu.
(4) Evidencia prechodne ubytovaných (Ubytovacia kniha) obsahuje:
•
•
•
•
•

Meno a priezvisko ubytovaného
Adresa trvalého pobytu
Dátum príchodu a odchodu ubytovaného
Počet prenocovaní
Výška zaplatenej dane ubytovaného

Daň za predajné automaty
§9
(1) 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.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je
- za predajný automat ponúkajúci najviac 10 druhov tovaru 33,20 € ročne
- za predajný automat ponúkajúci viac ako 10druhov tovaru 66,40 € ročne
(5) Sadzba dane sa zvýši na trojnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové
výrobky a alkoholické nápoje.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane
k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Pribyline.
Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:

a/ názov firmy alebo podnikateľa ktorý nevýherný hrací prístroj prevádzkuje,
b/ adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§ 10
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú 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“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 66,40 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posedným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane
k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
(7) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja a jeho umiestnenie,
b/ názov firmy
c/ dátum začatia prevádzkovania

III. č a s ť
§ 11
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadova drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce Pribylina.
(2) Poplatok platí:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Pribylina trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu / to neplatí ak
sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber/.Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá
zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

(4) Poplatník
je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko a titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2
písm. b) alebo písm. c) zákona, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 11 ods. 7 a ods. 8 tohto VZN,
predložiť aj doklady ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 11 odseku 2
tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(6) Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje:
- pre fyzické osoby
a/ 0,043 € za osobu a kalendárny deň v určenom období, počas ktorého má poplatník v obci
trvalý alebo prechodný pobyt, t.j. 16 €/rok.
b/ 0,082 € za nehnuteľnosť a kalendárny deň v určenom období, počas ktorého poplatník užíva
stavby na bývanie a rekreáciu alebo je oprávnený ich užívať na iný účel ako na podnikanie, ak nemá v
obci trvalý ani prechodný pobyt - t.j. 30 €/rok.
c/ 3,00 € za lôžko a kalendárny rok pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich
ubytovacie služby.
d/ - pre právnické osoby a podnikateľov - určuje sa ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a
objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu je nasledovná:
- 0,032 € /l
- 0,095 € /kg - veľkoobjemový kontajner
Pri množstvovom zbere je právnická osoba a podnikateľ povinný požiadať obec o vydanie
súhlasu na množstvový zber.
e/ 0,072 €/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
(7)Zníženie poplatku
Obec Pribylina poplatok zníži:
l. Pre študentov denného štúdia, ktorý študujú mimo obce Pribylina, s výnimkou denne
dochádzajúcich o 50% /výška poplatku je 8 € - preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve
školy za príslušný školský rok, pre študentov škôl v okrese L. Mikuláš, Ružomberok a Poprad aj
dokladom o poskytnutí ubytovania, napr. internátny preukaz
2. Pre študentov v zahraničí - o 75% /výška poplatku je 4 € - preukazujúcim sa dokladom je
potvrdenie o návšteve školy
3. Pre osoby zamestnané a ubytované v mieste sídla zamestnávateľa mimo obce Pribylina na
území SR - o 50% /výška poplatku je 8 € - preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa na
príslušný rok
4. Osobám vo výkone trestu sa poplatok zníži o pomernú čiastku - preukazujúcim dokladom je
potvrdenie o umiestnení v predmetnom zariadení resp. čestné vyhlásenie
5. Pre osoby, ktoré zmenia trvalý alebo prechodný pobyt sa poplatok zníži o pomernú čiastku preukazujúcim dokladom je odhlásenie z trvalého pobytu
6. Pre osoby, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú podnikateľskú činnosť sa poplatok zníži o
pomernú čiastku - preukazujúcim dokladom je rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení podnikateľskej
činnosti, resp. zrušenie prevádzky

7. Pre osoby, ktoré zomrú sa poplatok zníži o pomernú čiastku - preukazujúcim dokladom je
úmrtný list spolu so žiadosťou pozostalej osoby.
Nárok na zníženie poplatkov je potrebné uplatniť do 30 dní odo dňa vzniku nároku na
zníženie. Neuplatnenie nároku na zníženie poplatku v stanovenej lehote má za následok zánik úľavy
na poplatku.
(8) Odpustenie poplatku
l. pre dlhodobo neprítomné osoby, žijúce v zahraničí sa poplatok nevyrubí - preukazujúcim
dokladom je potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na
území iného štátu, potvrdenie o poistení v cudzine,
2. pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré majú prechodné bydlisko mimo obce Pribylina na
území SR sa poplatok nevyrubí - preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte v inej
obci alebo meste a súčasne potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálne odpady v mieste
prechodného pobytu.
3. Vo výnimočných prípadoch sa dá doklad nahradiť čestným prehlásením podpísaným
dvoma identifikovateľnými susedmi /meno, priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa/. Na predložené
doklady sa prihliada iba v roku, na ktorý boli preukázané.
(9) Pre určenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. sa určuje koeficient 1,0.
(10) Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 33,00 eur a právnickej osobe 333,00 eur, je
splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, inak vo dvoch
rovnakých splátkach a to do 30. júna a do 30.októbra kalendárneho roka.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo 2.
4. V prípade, že si spoluvlastníci nehnuteľnosti neurčia spoločného zástupcu na úhradu
poplatku, správca dane vyrubí poplatok podľa písm. 6b/ každému spoluvlastníkovi vo výške jeho
spoluvlastníckeho podielu
5. Poplatník zapojený do množstvového zberu je povinný uzatvoriť s obcou dohodu o
zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pred začatím
podnikateľskej činnosti na území obce, v ktorej si dohodne objem zbernej nádoby a frekvenciu odvozu
v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v
obci. Poplatník, ktorý využíva množstvový zber do veľkoobjemových kontajnerov platí poplatok
podľa množstva vyvezeného odpadu. Obec na základe podmienok dohodnutých v dohode a na
základe množstva vyvezeného odpadu poplatok vyfakturuje.
6. Výška poplatku bola stanovená na základe priemerných nákladov obce súvisiacich so
zabezpečením nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, do ktorých patrí:
- náklady na zber a prepravu odpadov
- náklady na uloženie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
- náklady na separáciu odpadov
- náklady na zabezpečenie veľkoobjemového zberu odpadov,
- náklady na zabezpečenie likvidácie nebezpečných zložiek komunálnych odpadov
- náklady na rekultiváciu skládky v zmysle zákona o odpadoch
- náklady na zabezpečenie zberných nádob.
7. Poplatok môže byť uhradený prevodom na účet obce, poštovým poukazom alebo v
hotovosti na obecnom úrade.

IV. časť
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1)
Miestnu daň podľa § 1 ods.1 písm. a), b), e), f) možno zaviesť, zrušiť, zmeniť
sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku
podľa § 1 ods.3 sa určia alebo môžu zmeniť sadzby, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti a podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej
časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 12a
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje, je daňovník povinný podať do 31.januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto
daňovej povinnosti.

§ 12b
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje
(1)
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje vyrubuje obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak predchádzajúce odseky neustanovujú inak.
(2)
Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane
rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(3)Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí
rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti.
(4)Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím
zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu
z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
(5) Správca dane určuje, že daň do sumy troch EUR nebude vyrubovať.

§ 12c
Splatnosť a platenie dane v splátkach
(1)Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2)Vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nižšia ako 33,- € a u právnických osôb
nižšia ako 333,- € je splatná jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3)Vyššia vyrubená daň než je uvedené v predchádzajúcom odseku je splatná v dvoch
rovnakých splátkach, prvá do15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia., druhá do 30.
septembra bežného zdaňovacieho obdobia.
(4)Vyrubená daň za psa je splatná jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(5)Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

§ 12d
Vrátenie pomernej časti dane
Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo
niektorej z nich v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

§ 12e
Správa dane
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vykonáva obec Pribylina prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Pribylina.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Pribylina.

§ 13
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.
z. (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa 23.11.2020
(3) Na
tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pribylina sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Pribyline dňa 11.12.2020 uznesením č. 48/2020
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01. 2021
(5) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pribylina č.1/2015 zo dňa
11.12.2015.

.
Ing. Milan Kohút
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.11.2020
VZN schválené dňa 11.12.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 15.12.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021

