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Vo Veľkých Bierovciach, 05.12.2016. 
 

 



Obec Veľké Bierovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení  neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami 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“) 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Veľké Bierovce 

č. 03/2016 

 

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

odpady na území obce Veľké Bierovce 

 

(ďalej len „nariadenie“). 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto nariadenie upravuje niektoré podmienky ukladania miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce 

(ďalej len „obec“). 

2. Obec na svojom území zavádza nasledovné miestne dane:  

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa,  

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie.  

3. Obec na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 



§ 2 

Daň z nehnuteľností 

 

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome.  

2. Ročná sadzba dane pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov uvedené v prílohe č. 1 

tohto nariadenia.  

3. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy uvedená 

v prílohe č. 1 tohto nariadenia.  

4. Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy uvedená v prílohe č. 

1 tohto nariadenia.  

 

§3 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností 

 

1. Od dane z nehnuteľností sú oslobodené nehnuteľnosti uvedené v §17 ods. 1 zákona.  

2. Obec v zmysle §17 ods. 3 zákona znižuje daň z nehnuteľnosti o 25% z daňovej povinnosti 

pre: 

a)  stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zákona vo vlastníctve fyzických osôb: 

 v hmotnej núdzi,  

 fyzických osôb starších ako 70 rokov žijúcich samostatne v danej 

nehnuteľnosti,  

 držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom,  

 ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich 

trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 

fyzických osôb: 

 starších ako 70 rokov uplatňujúcich si úľavu na dani v §3, bod 2, písmena a) 



 držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

3. Daňovník je  povinný uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v 

priznaní k dani alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu 

prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 

31. januára zdaňovacieho obdobia a priložiť k nej doklady preukazujúce vznik nároku, inak 

nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

 

§ 4 

Daň za psa 

 

1. Ročná sadzba dane za jedného psa je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

 

§ 5 

Oslobodenie od dane za psa 

 

1. Obec v zmysle §29 zákona určuje oslobodenie od dane za psa pre: 

a) fyzické osoby vlastniace vodiaceho psa, 

b) držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

2. Daňovník je  povinný uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v 

priznaní k dani alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu 

prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 

31. januára zdaňovacieho obdobia a priložiť k nej doklady preukazujúce vznik nároku, inak 

nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

 

§ 6 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Určenie miest v obci, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania 

a sadzba dane v eurách za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň užívania verejného 

priestranstva je uvedená v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 



2. Daňovník je povinný najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

obci oznámiť ústne alebo písomne svoj zámer osobitného užívania  verejného 

priestranstva. Daňovník je v oznámení povinný uviesť svoje identifikačné údaje, účel, 

miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva. Daňovník je takisto 

povinný obci oznámiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo 

a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.  

3. Daňovník je povinný najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

splatiť daň do pokladne obce. 

 

§ 7 

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Obec v zmysle §36 zákona určuje oslobodenie od dane za užívanie verejného 

priestranstva pre: 

a) kultúrne, cirkevné a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez 

vstupného,  

b) kultúrne, cirkevné a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve, 

z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.  

2. Daňovník je  povinný uplatniť nárok na oslobodenie od dane najneskôr spolu 

s oznámením zámeru užívania osobitného priestranstva, inak nárok na oslobodenie 

zaniká.  

 

§ 8 

Daň za ubytovanie 

 

1. Sadzba dane za osobu a prenocovanie je uvedená v prílohe č. 4 tohto nariadenia. 

2. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (t.j. platiteľ dane) je povinný viesť preukaznú 

evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme minimálne 

v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa ubytovaného hosťa 

(vrátane detí), deň príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní.  

3. Platiteľ dane je povinný na požiadanie obce predložiť ku kontrole evidenciu ubytovaných 

hostí a účtovnú evidenciu týkajúcu sa dane za ubytovanie.  



4. Platiteľ dane je povinný najneskôr v deň skončenia ubytovania od každého daňovníka, 

ktorý sa ubytuje v jeho ubytovacom zariadení, vybrať daň za ubytovanie v súlade s týmto 

nariadením a vydať mu doklad o zaplatení dane za ubytovanie, ktorý musí obsahovať 

minimálne: označenie platiteľa dane, označenie daňovníka, počet prenocovaní, sadzbu 

dane, sumu vybranej dane, dátum vystavenia dokladu, podpis oprávnenej osoby platiteľa 

dane.  

5. Platiteľ dane je povinný vždy do 10 dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho 

štvrťroka predložiť obci  hlásenie o počte ubytovaných osôb a v uvedenej lehote obci túto 

daň aj odviesť a to buď v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce, ktorý 

obec platiteľovi dane oznámi v deň podania hlásenia.  

 

§ 9 

Poplatok za komunálny odpad 

 

1. Sadzba poplatku za komunálny odpad na osobu je uvedená v prílohe č. 5 tohto 

nariadenia.  

 

 

§ 10 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad 

 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej odôvodnenej 

žiadosti, ak predloží doklady oprávňujúce ho na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti.  

2. Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok 

na odpustenie poplatku a predloží podklady preukazujúce, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Za tieto podklady 

sa považujú nasledovné doklady, z ktorých vyplýva počet dní neprítomnosti na území 

obce:  

a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní;  



b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa 

o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní; 

c) pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie od príslušného mestského (obecného) 

úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržiava v ich meste (obci) s potvrdením o 

zaplatení vyrubeného poplatku v mieste, kde sa zdržiava a býva; 

d) doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí;  

e) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu; 

f) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou;  

g) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.  

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k 

dokladom predložiťaj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.  

4. Obec môže na základe individuálnej a odôvodnenej žiadosti poplatníka na zmiernenie 

alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

( napr. držiteľ ZŤP, ZŤPS)  

5. Vznik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie 

poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník 

povinný oznámiť obci najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.  

 

§ 11 

Poplatok za drobný stavebný odpad 

 

1. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad na osobu je uvedená v prílohe č. 6 tohto 

nariadenia.  

2. Výpočet poplatku za drobný stavebný odpad sa vykoná vždy pri vzniku a nakladaní 

s drobným stavebným odpadom a zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol. Poplatok je splatný 

v hotovosti do pokladne obce pri jeho vyrubení poplatníkovi.  

 

 

 

 

 



§ 12 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Podľa §96 ods. 9 zákona správca dane určuje sumu dane, ktorú nebude vyrubovať 

podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy piatich eur. 

2. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a platné 

všeobecne záväzné nariadenia obce Veľké Bierovce.  

3. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce č. 

4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

Toto nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Veľké Bierovce dňa 05.12.2016, uznesením č. 176/2016,  nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2017. 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa 05.12.2016. 

 

 

Ing. Silvia Masárová  

starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Daň z nehnuteľností 

upravené sadzby dane obce Veľké Bierovce na rok 2017 a ďalšie zdaňovacie obdobia 

   A Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň      Z  zo základu dane v €/m2 

P O Z E M K O V  v %  

    

1/ Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné  sady hodnota pozemku x výmera 0,60% 0,7140 

2/ Trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku x výmera 0,60% 0,1171 

3/ Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  hodnota pozemku x výmera 0,65% 1,3200 

4/ Lesné pozemky, na ktorých  sú  hospodárske lesy, rybníky 

s chovom  rýb a ostatné hospodársky využívané  vodné  plochy 

hodnota pozemku x výmera 1,00% X 

5/ Stavebné pozemky 

 

hodnota pozemku x výmera 0,65% 13,2700 

6/ Pozemky na ktoré bolo vydané  povolenie dobývania ložiska 

nevyhradeného nerastu, alebo na ktorých sa nachádza zariadenie 

na výrobu elektriny zo slnečnej energie 

hodnota pozemku x výmera 2,50% X 

7/ Pozemok, na ktorom sa nachádza transformačná stanica, 

alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu 

služieb 

hodnota pozemku x výmera 0,60% 13,2700 

    

   B Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň  Z O   v % v €/m2, 

 

S T A V I E B    

    

1/ Stavby na bývanie a ostatné  stavby tvoriace príslušenstvo  

    hlavnej  stavby     

m2 - 0,080 

2/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné  hospodárstvo , stavby  využívané na  skladovanie  

vlastnej  pôdohospodárskej produkcie  vrátane  stavieb na  

vlastnú   administratívu 

m2 - 0,160 

3/ Stavby rekreačných  a záhradkárskych chát a m2 - 0,500 

    domčekov na individuálnu  rekreáciu     



4/ Samostatne  stojace garáže a  samostatné  stavby   

    hromadných  garáži, podzemných garáží 

m2 - 0,300 

5/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu 

    stavby  využívané na skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane   

stavieb  na vlastnú   administratívu 

m2 - 2,000 

6/ Stavby na ostatné  podnikanie a na  zárobkovú činnosť,  m2 - 1,500 

     skladovanie  a  administratívu  súvisiacu  s ostatným   

podnikaním  a  zárobkovou  činnosťou 

   

7/ Ostatné   stavby m2 - 1,000 

    

    C Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň   Z  v % v €/m2 

 

B Y T O V     

    

1/ Byty 

 

 

 

m2 

 

- 

 

0,080 

2/ Nebytové priestory  

 

 

m2 

 

- 

 

0,080 

 

    

3/ Nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť 

 

 

 

m2 

 

- 

 

1,500 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Daň za psa 

Sadzba dane za psa na území obce Veľké Bierovce je 7,00 € za jedného psa na jeden 

kalendárny rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Umiestnenie stavebného zariadenia  0,20€/m2/deň 

Umiestnenie predajného zariadenia pre 

účely ambulantného predaja 

a poskytovanie služieb 

1,50€/m2/deň 

Umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu 0,10€/m2/deň 

Umiestnenie zariadenia pre účely 

reklamných akcií, predvolebných akcií, 

mítingov a iných akcií 

1,00€/m2/deň 

Umiestnenie skládky stavebného materiálu 

a iného materiálu  

0,30€/m2/deň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

Daň za ubytovanie 

Sadzba dane za ubytovanie na území obce Veľké Bierovce je 0,20 € za jedného ubytovaného 

na jedno prespanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

Poplatok za komunálny odpad 

 

FO, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt, 

alebo ktorá je na území obce oprávnená 

užívať nehnuteľnosť 

 

0,055€/osobu a deň 

PO, ktorá je na území obce oprávnená 

užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na 

podnikanie  

0,055€/osobu a deň 

a ukazovateľ dennej produkcie 

FO – podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania  

0,055€/osobu a deň 

a ukazovateľ dennej produkcie 

Poplatok za drobné stavebné odpady 0,030€/l 

 

 

 


