Obecné zastupiteľstvo obce Rudňany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 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 pre územie obce Rudňany
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDŇANY

č. 3/2012
zo dňa 12.12.2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady n a ú z e m í o b c e R U D Ň A N Y

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné
stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Rudňany .

§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Rudňany ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
poplatok)
3. Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva , daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
MIESTNE DANE

Daň

§3
znehnuteľností

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“).

Daň

z pozemkov
§4
Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
§5
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v členení podľa ust. § 6 ods. 1
zákona o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6
ods. 2 zákona o miestnych daniach.
§6
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č.
1. zákona o miestnych daniach.
2. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. b),c) a e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2
zákona o miestnych daniach.
3. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
4. Správca dane na území celej obce Rudňany ustanovuje hodnoty pozemkov v členení podľa
ust.
§ 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach nasledovne :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,0647 eur/ m2
b) trvalé trávnaté porasty

0,0169 eur/ m2

c) záhrady

1,8500 eur/ m2
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d) zastavané plochy a nádvoria

1,8500 eur/ m2

e) ostatné plochy

1,8500 eur/ m2

f) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy

0,0995 eur/ m2

Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
18,58 eur/ m2

g) stavebné pozemky
§7
Sadzba dane

V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane ustanovuje ročnú sadzbu
dane z pozemkov v obci pre jednotlivé druhy pozemkov v obci nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria
d) ostatné plochy
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
f) stavebné pozemky

1,75 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Daň

zo

stavieb

§8
Daňovník
1.Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.
§9
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných
2. podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení
podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
3. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
4. Na zaradenie stavby podľa ust. § 10 ods.1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1.januáru
zdaňovacieho obdobia.
5. 4.Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnych
daniach
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§ 10
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.
§ 11
Sadzba dane
1. Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu
dane
zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej plochy v obci nasledovne:
a)

stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu

0,080 eur/ m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,080 eur/ m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu

0,174 eur/ m2

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,232 eur/ m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,398 eur/ m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,796 eur/ m2
0,174 eur/ m2

g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)

2. V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných
stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,099 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie na účely tohto
zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou .
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§12
Výpočet dane
Daň zo stavieb sa vypočítava ako súčin základu dane podľa § 11 zákona o miestnych daniach
a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12a zákona o miestnych daniach.

Daň

z bytov

§ 13
Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.
§ 14
Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby
alebo právnické osoby v zmysle ust. § 14 zákona o miestnych daniach.
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1.januáru zdaňovacieho obdobia využíva
na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§16
Sadzba dane a výpočet dane
1. V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov v obci Rudňany vo výške 0,116 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru.
2. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane sú oslobodené pozemky, stavby a byty uvedené v ust. § 17 ods.1
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2.V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne
podmienky obce Rudňany oslobodzuje od dane z pozemkov v obci nasledujúce pozemky:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
b) pozemky , na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
c) časti pozemkov , na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení
určených na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na
rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov.
d) pozemky verejne prístupných parkov , priestorov a športovísk
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
f) na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie,
ich umiestnenie v dobývacích priestoroch, alebo pásiem hygienickej ochrany vody II.
a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými
katastrofami , nadmerným imisným zaťažením , na rokliny, výmole, vysoké medze
s kroviskami alebo kamením
g) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
h) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby /prvej prebierky/.
3.V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na
miestne
podmienky obce Rudňany, oslobodzuje od dane zo stavieb a dane z bytov nasledovne:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na podnikanie .
b) stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam.
§18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom
alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach
neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu
roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom
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sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po dni schválenia príklepu súdom.
Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom
mesiaca v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
3. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb
dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od
dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností a uplynutie lehôt na
oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych
daniach.
4. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane
z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

TRETIA ČASŤ
Daň za psa
§ 19
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes
umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§ 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo je
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§21
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 22
Sadzba dane
V súlade s ust. § 25 a s § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
nasledovne:
a) 5 eur za jedného psa a kalendárny rok.
b) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych
daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom
dane.
2. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa do 31. januára zdaňovacieho
obdobia, v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti.
3. Obec vyrubí daň za psa rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná v zmysle § 39h tohto
nariadenia.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť 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. Zánik daňovej povinnosti preukazuje daňovník príslušnými dokladmi (najmä
prehlásením o dôvode zániku, potvrdením o odcudzení psa, potvrdením o utratení psa
a pod.)

§ 24
Platenie dane
Daňovník môže daň za psa zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce Rudňany
§ 25
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Rudňany, na ktorej území je pes chovaný.

ŠTVRTÁ ČASŤ
D a ň za u ž í v a n i e v e r e j n é h o p r i e s t r a n s t v a
§26
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
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2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Rudňany a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov.
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) priestranstvá v obci :
-priestranstvo pred budovou obecného úradu
-priestranstvo na cintorínoch, parky
-parkoviská v časti obce Zapálenica a Huta
-námestie pred budovou bývalého závodného klubu
-športové a rekreačné priestory, slúžiace verejnému užívaniu
-všetky verejnosti prístupné pozemky v obci , okrem tých ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb.
3. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia a zákona
582/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov, nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného
zákona (§ 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov).
4. Osobitným 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.
5. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy, alebo havárie rozvodov a verejných sieti.
§ 27
Daňovník
Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba, alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 28
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 29
Sadzba dane
1.Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje paušálne:
a) 6,63 eur pri umiestnení zariadenia na poskytovanie služieb a predaja, vrátane dopravného
prostriedku, z ktorého sa poskytujú služby na ploche do 20 m2 a to za každý deň,
b) 0,099 eura za umiestnenie stavebného zariadenia, trvalé parkovanie vozidla a skládok
všetkého druhu za každý l m2 užívanej plochy na dobu 7 dní,
c) 13,28 eur paušálna sadzba za cirkusy, lunaparky a iné atrakcie za každý deň.
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2. Od dane za užívanie verejného priestranstva je v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych
daniach, oslobodená:
a) právnická alebo fyzická osoba, ktorá odstráni skládku do 10 hodín od jej založenia
a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu
b) užívanie verejného priestranstva cirkvami a náboženskými spoločnosťami na dobročinné
účely.
§ 30
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný
ohlásiť začatie užívania verejného priestranstva ústne alebo
písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
3. Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv
na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane.
4. Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do
30 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
§ 31
Vyrubenie dane, platenie dane
1.Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, alebo obec určí splátky
dane a lehotu splatnosti v rozhodnutí.
2.Daň za užívanie verejného priestranstva je možné zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne správcu dane
b) na účet obce
§ 32
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza.

PIATA ČASŤ
Daň

za

nevýherné hracie prístroje
§ 33
Predmet dane

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).
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2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3) Prevádzkovateľ je povinný nevýherný hrací prístroj označiť štítkom s uvedením týchto
údajov :
a) meno a priezvisko resp. obchodné meno prevádzkovateľa hracieho prístroja
b) adresa resp. sídlo prevádzkovateľa hracieho prístroja
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§ 34
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 35
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 36
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 50 eur.
§ 37
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherných hracích prístrojov začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 38
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Rudňany, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje
prevádzkujú.
Spoločné ustanovenia k miestnym daniam
§ 39a
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje je
daňovník k povinný podať správcovi dane 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 podľa § 99a, ak odseky 2 a 3 zákona o miestnych daniach
neustanovujú inak.
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Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt
alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods.1, písm. a) a b)
nariadenia.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za nevýherné hracie automaty
v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani ku ktorej
vzniká daňová povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je
povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
§ 39b
Čiastkové priznanie
1. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné
hracie prístroje podľa § 99a zákona o miestnych daniach a stane sa vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľností , alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery
pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti je povinný podať čiastkové priznanie k dani
z nehnuteľnosti správcovi dane v lehote na podanie do 31.januára zdaňovacieho obdobia
podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.
2. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné
hracie prístroje podľa § 99a zákona o miestnych daniach a daňová povinnosť k dani za psa,
k dani za nevýherne hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia , je povinný podať čiastkové priznanie k tej
dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, správcovi dane najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosť vydražením a už
podal priznanie k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
podľa
§ 99a zákona o miestnych daniach, je povinný podať čiastkové priznanie k dani
z nehnuteľnosti v lehote do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti správcovi dane.
4. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherne hracie prístroje vrátanie
čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.
§ 39c
Opravné priznanie a dodatočné priznanie
1. Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani
za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto
daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane
je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie , pričom na podané priznanie alebo
čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
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2. Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie , ak zistí, že v priznaní k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich
alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje
na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť
podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich.
§ 39d
Spoločné ustanovenia k § 39 a až 39 c
1. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie
k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu .
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca , ktorého dohodou určili
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
2. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na
vyrubenie dane.
V priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje sa
uvádza , ak ide o fyzickú osobu : meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo,
ak ide o právnickú osobu , alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom: obchodné meno
alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo, sídlo alebo
miesto podnikania.
Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,
k dani za nevýherné hracie prístroje .
Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
3. Priznanie k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje sa
podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo MF SR všeobecne právnym predpisom .
§ 39e
Vyrubenie dane z nehnuteľností , dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje

1. Daň z nehnuteľností , daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca
dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé
zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak ods. 2 až 4,6 a 7 § 99e zákona a
o miestnych daniach neustanovujú inak.
2. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú
časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová
povinnosť až do konca zdaňovacieho obdobia.
Ak nebola vyrubená daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie
obdobie podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane z nehnuteľnosti do konca mesiaca, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti.
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3. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť za psa alebo výherné
hracie prístroje, správca vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom,
v ktorom vznikla daňová povinnosť až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Pri dohode spoluvlastníkov nehnuteľností správca dane vyrubí daň z nehnuteľností
rozhodnutím zástupcovi , ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov tomu, ktorý podal príslušné priznanie.
5. Pri včasnom podaní odvolania proti rozhodnutiu podľa ods.1 má odkladný účinok v tej
časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá, právoplatnosť ostatných výrokov nie je
dotknutá.
6. Správca dane určuje , že daň sa nebude vyrubovať v úhrnnej sume do 3 eur .
§ 39 f
Vyrubenie dane podľa pomôcok
Správca dane písomne vyzve daňovníka, ktorý si nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku
daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, nie kratšej ako osem dní. Ak
poplatník si nesplní túto povinnosť ani na základe výzvy, obec zistí základ dane a určí daň
na základe pomôcok. Na postup pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný
predpis .
§ 39 g
Zánik práva
Zánik práva vyrubiť daň daňovníkovi ust. § 99 f zákona o miestnych daniach.
§ 39 h
Splatnosť a platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti , daň za psa, daň za nevýherne hracie prístroje sú
splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Správca dane určí splátky a lehotu splatnosti vyrubenej dane z nehnuteľností, dane za
psa, dane za nevýherne hracie prístroje v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje.
§ 39i
Vrátenie pomernej časti dane
Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností , dane za psa, dane za nevýherné
hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia . Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto
daniam, alebo niektorej z nich v lehote podľa § 99b ods.2 zákona o miestnych
daniach.
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ŠIESTA ČASŤ
POPLATOK
§ 40
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a drobné stavebné
odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods.
2 zákona o miestnych daniach:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
fyzická osoba, 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 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 z dôvodu trvalého
pobytu.
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na
to určenom,
b)je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c)sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto
činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
platiteľ ).
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
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7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z
nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za
iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2,
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 41
Sadzba poplatku
1. Obec Rudňany ustanovuje na svojom území sadzbu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady nasledovne:
a) ak na zber zmesového komunálneho odpadu platiteľ používaná zbernú nádobu KUKA
110 l určuje sa poplatok 0,0274 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 10,00 eur/osoba/rok
b) ak na zber zmesového komunálneho odpadu platiteľ využíva veľkokapacitný kontajner
AVIA WOK:
1) poplatok platí podľa počtu odvozov a to
122,50 eur/ jeden
odvoz
2) ak platiteľ je zástupca bytového domu /spoločenstvá vlastníkov bytovú / platí poplatok
uvedený v ods.1 písm. a) 0,0274 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 10,00
eur/osoba/rok
3) ak ma platiteľ nádobu prenajatú pripočíta sa mu poplatok za prenájom vo výške
169,80 eur/ za rok
c) ak je vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt,
s vlastnou KUKA 110 l nádobou, platí poplatok podľa počtu nádob a počtu odvozov,
zapojený do systému zberu -1x za dva týždne 26 odvozov ,1x za štyri týždne 12 odvozov
pričom
poplatok za jeden odvoz je 3,50 eur
d) ak vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt, ako stavby
rekreačných chát, domčekov využívaných na individuálnu rekreáciu platí paušálny
poplatok
16,42 eur na jeden rok
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných
odpadov sa každému poplatníkovi vyrubí rozhodnutím.
3. Zdaňovacím obdobím pre poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
kalendárny rok.

16

VZN 3/2012

§ 42
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje );v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je
poplatníkom osoba podľa § 77 pds.2 písm. c) zákona o miestnych daniach názov obchodného
mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo.
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 45 nariadenia , je povinný
predložiť doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
§ 43
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V rozhodnutí
môže obec uviesť splatnosť poplatku aj v splátkach a určiť lehotu ich splatnosti.
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 .
§44
Vyrubenie poplatku podľa pomôcok
1.Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý si nesplní oznamovaciu povinnosť, na jej
splnenie v primeranej lehote, nie kratšej ako osem dní. Ak poplatník si nesplní túto povinnosť
ani na základe výzvy, určí obec poplatok na základe pomôcok, podľa osobitného predpisu.
§ 45
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti na základe žiadosti poplatníka poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia , ak preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti príslušnými dokladmi.
2. Obec poplatok zníži vo výške 50 % poplatku , ak poplatník obci preukáže na základe
predložených dokladov, že sa dlhodobo nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce
(štátu) z dôvodu zamestnania alebo štúdia. Poplatník predloží potvrdenie o trvaní pracovného
pomeru mimo územia trvalého pobytu alebo v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy, ak
študuje a nebýva v mieste trvalého pobytu , potvrdenia o štúdiu v zahraničí.
3.Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe predložených dokladov, že sa dlhodobo ( viac ako 90 dní
v zdaňovacom období) nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce (štátu) . Poplatník
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predloží príslušný doklad, (najmä potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení
poplatku na v inej obci na území SR, čestné vyhlásenie a iné.
4.Obec na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona, na základe ust. § 82 ods. 3 zákona
o miestnych daniach ustanovuje znížený poplatok v častiach obce, kde nie je možné
zabezpečiť odvoz zmesového odpadu pre neprístupnosť terénu v zimnom období pre súp.
čísla stavieb:
- časť Zimné :
od súp.č. 176 po súp.č. 186 vrátane
- časť Závistlivec: od súp.č. 340 po súp.č.356 vrátane a súp. č. 378 a 387
- časť Stupy:
od súp.č. 258 po súp.č. 280 vrátane
vo výške 0,0182 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 6,66 eur/osoba / rok
- v časti Ždiarik od súp. č.363 po 367 a súp.č.281 – bez poplatku.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 46
1.Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Rudňany prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.
2.Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za verejné priestranstvo možno zaviesť, zrušiť,
zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Pri poplatku za odpad možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať
o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia
poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
§ 47
Rozpočtové určenie daní a poplatku
Výnos z daní podľa §2 zákona o miestnych daniach , vrátane výnosu z pokút a úroku
z omeškania
vzťahujúcich sa k týmto daniam, sú príjmom rozpočtu obce.
§ 48
Použitie označenej a neoznačenej platby
1.Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o miestnych
daniach spôsobom, ktorý je určený v rozhodnutí o vyrubení dane a poplatku, alebo rozdielu
dane a poplatku, ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa ods. 2 nariadenia.
2.Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej
dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o miestnych daniach
s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných
nákladov a hotových výdavkov.
Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote
splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o miestnych daniach s rovnakým dátumom
splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
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3.Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa § 98a ods. 2 a 3 zákona o miestnych daniach
obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku
podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o miestnych daniach alebo ich pomernú časť do 60 dní odo
dňa doručenia žiadosti.
§ 49
Prechodné ustanovenia
Prechodné ustanovenia ustanovuje § 104f zákona o miestnych daniach
§ 50
Záverečné ustanovenia
1.Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahujú ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zákon a č. 563/2009 Z.z. správe daní (daňový poriadok) v
znení neskorších predpisov.
2.Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Rudňany č. 21/2009 zo dňa 15.12.2009 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rudňany.
3.Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Rudňany.
4.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

V Rudňanoch dňa 12.12.2012

Miroslav Blišťan, v.r.
starosta obce

VZN schválené obecným zastupiteľstvom obce Rudňany Uznesením č. 202/2012 dňa
12.12.2012.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rudňany, dňa: 14.12.2012
VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Rudňany, dňa:
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