
Všeobecne záväzné nariadenie 

č.    1/2019 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Opatovce 

Obec Opatovce  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie. 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1  

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

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

odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Opatovce (ďalej len 

„obec“).  

1.Obec na svojom území ukladá tieto miestne dane:  

a) daň z nehnuteľností,  

b) daň za psa,  

c) daň za užívanie verejného priestranstva,  

d) daň za ubytovanie. 

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

odpady.  

Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) je kalendárny rok, ak § 

90 odst. 3 až 6 neustanovuje inak.  

 

II. ČASŤ 

MIESTNE DANE 

§ 2 

Daň z nehnuteľností 

Daň z nehnuteľností zahŕňa : 

daň z pozemkov,  

daň zo stavieb,  

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

§ 3 

Daň z pozemkov  

Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona  

o miestnych daniach.  

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Opatovce  v členení podľa § 6 ods. 

1 zákona o miestnych daniach.  

Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 8a zákona o miestnych 

daniach. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov uvedená v prílohe 

č. 1 tohto VZN.  

 



§ 4 

Daň zo stavieb 

Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych 

daniach.  

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v členení podľa § 10 ods. 1 zákona  

o miestnych daniach.  

Spôsob výpočtu základu dane zo stavieb je uvedený v ustanovení § 12a zákona o miestnych 

daniach.  

Základom dane zo stavieb je výmera zastavenej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys  stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy 

nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.  

Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m² zastavanej plochy uvedená v prílohe č. 

1 tohto VZN. V súlade s §12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri 

viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,06 € za každé ďalšie podlažie, 

okrem prvého nadzemného podlažia.  

§ 5 

Daň z bytov  

Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych 

daniach.  

Predmetom dane z bytov na území obce sú byty a nebytové priestory podľa § 14 zákona  

o miestnych daniach. 

Spôsob výpočtu základu dane z bytov je uvedený v ustanovení § 16a zákona o miestnych 

daniach.  

Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m² zastavanej plochy bytu a nebytového 

priestoru uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN. 

§ 6 

Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností 

1.   Od dane sú oslobodené pozemky uvedené v § 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach 

a  poplatkoch  

2.   Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov ( §17  ods. 2 zákona  

o miestnych daniach a poplatku ) na :                                                                                                                                             

- miestny cintorín,                                                                                                                                

- pozemky verejných priestranstiev, verejne prístupných parkov a športovísk.  

3.  Podľa miestnych podmienok v obci sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov u týchto   

stavieb na:  

a)      25% z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve občanov 

v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím  

( ŤZP ) a ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 

b)   25% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace 

ako garáž vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov, občanov 

s ťažkým zdravotným postihnutím  ( ŤZP ) a ťažkým zdravotným postihnutím so 

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

c)    správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia daňovej 

povinnosti je 70 rokov.                                                                                                                                      

3.   Zníženie dane obec priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31. januára  

zdaňovacieho obdobia.  

4.   Vznik a zánik daňovej povinnosti je uvedený v ustanovení § 18 zákona o miestnych     

daniach     

5.   Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u fyzických osôb do výšky 20,00 € do 15 dní 

odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, nad 20,00 € v dvoch splátkach, ktoré sú 



uvedené v rozhodnutí. 

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u právnických osôb do výšky 200,00 € do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, nad 200,00 € v dvoch splátkach, ktoré sú 

uvedené v rozhodnutí.                                                                                                                              

6. Spôsoby vyberania dane:  

v hotovosti do pokladne obce, bezhotovostným prevodom na účet obce.  

§ 7 

Daň za psa 

Predmetom dane za psa je pes na území obce, na ktorej je pes chovaný fyzickou alebo 

právnickou osobou a je starší ako 6 mesiacov. 

Predmetom dane za psa na území obce nie je pes uvedený v ustanovení § 22 ods. 2 zákona o 

miestnych daniach. 

Základom dane je počet psov. 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok a je uvedená v prílohe č. 2 tohto 

VZN. 

Daňovník je povinný oznámiť obci do 7 dní vznik daňovej povinnosti, kedy sa pes stal 

predmetom dane a zánik daňovej povinnosti, kedy prestal byť predmetom dane.  

Obec vydá držiteľom psov evidenčnú známku bez náhrady a to aj pre tých, ktorým prislúcha 

oslobodenie od poplatku. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo 

stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní odvtedy, čo zničenie alebo stratu 

známky zistil. Pri odhlásení psa z evidencie je povinný majiteľ psa evidenčnú známku obci 

vrátiť. Za náhradnú známku je držiteľ psa povinný zaplatiť poplatok vo výške  určenej    

Obecnou samosprávou.   

Od dane za psa je v súlade s §29 zákona o miestnych daniach oslobodený daňovník:                               

- nevidomá osoba                                                                                                                                     

-držiteľ preukazu ŤZP                                                                                                                    

Spôsoby vyberania dane: 

v hotovosti do pokladne obce, bezhotovostným prevodom na účet obce.  

§ 8  

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú 

pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.  

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah), 

predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 

skládky materiálu, paliva a iných druhov ( napr. odpadu), umiestnenie veľkokapacitných 

kontajnerov, umiestnenie stavebných zariadení pri výstavbe inžinierskych sietí, prekopávka 

ciest a chodníkov.  Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je jeho užívanie 

v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodných a verejných sieti. 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

Daň sa neplatí za kultúrne a športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez 

vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne  

a verejnoprospešné účely.  

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.  



Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je uvedená v prílohe č. 3 tohto 

VZN. 

Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania 

verejného priestranstva obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 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 obci skutočnosť, že osobitné 

užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 

stavu. 

Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Miestnu daň pri využívaní 

verejného priestranstva na ambulantný predaj nebude správca dane vyrubovať rozhodnutím, 

ale bude zaplatená pri ohlásení užívania verejného priestranstva do pokladne obce 

Obec Opatovce poskytne úľavu na dani za užívanie verejného priestranstva nasledovne: Obec 

povolí užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie skládok bezplatne na dobu 7 dní odo 

dňa začatia jeho užívania.  Uvedené oslobodenie neplatí v prípadoch, ak je verejné 

priestranstvo využívané na podnikateľskú činnosť.   Po uplynutí tejto doby bude obec 

inkasovať miestnu daň v súlade s prílohou č. 3 tohto VZN. 

§ 9  

Daň za ubytovanie 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby  

v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Zdaňovacie 

obdobie je kalendárny rok.  

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

Platiteľ dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia a je povinný na účely dane viesť 

preukaznú evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len 

„kniha ubytovaných“) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných 

všetkých hostí, vrátane detí a dbať na to, aby kniha ubytovaných obsahovala minimálne tieto 

základné údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby s dňom 

príchodu, dňom odchodu a počtom prenocovaní. Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú 

knihu ubytovaných za každé ubytovacie zariadenie na území obce. 

Údaje je platiteľ dane povinný zaevidovať v deň ubytovania daňovníka v zariadení platiteľa 

dane. Dátum odchodu daňovníka je platiteľ dane povinný vyznačiť v evidencii v deň odchodu 

daňovníka. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane ku kontrole evidenciu a účtovnú 

evidenciu týkajúcu sa dane za ubytovanie vždy do 20.1.nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.  

Platiteľ dane je povinný od každého daňovníka, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení 

vybrať daň za ubytovanie v súlade s týmto VZN a vydať mu doklad o zaplatení dane  

za ubytovanie, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: meno, priezvisko a úplná 

adresa daňovníka, počet prenocovaní, sadzbu dane a sumu vybratej dane. 

Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí za ňu platiteľ dane. 

Daň odvádza platiteľ obci nasledovným spôsobom:  

v hotovosti do pokladne obce, bezhotovostným prevodom na účet obce. 

 

III. ČASŤ 

POPLATOK  

§ 12 

Poplatok  

Miestny poplatok   za  komunálne odpady   a drobné  stavebné   odpady (    ďalej     len „ 

poplatok “) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného 



kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce. Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 

ods. 2  až 4 zákona o miestnych daniach.                                                                                                    

Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 

zákona o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych 

daniach, nasledovne: 

Poplatok za komunálne odpady 

a/ u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na 

území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť  

0,075 € na osobu a kalendárny deň, 

b/ u právnickej osoby,  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na iný účel ako na podnikanie a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je 

oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  na účel 

podnikania (Ohlásenie k poplatku za komunálny odpad za príslušný rok (príloha č. 6 tohto 

VZN), je povinná PO  a FO – podnikateľ doručiť na Obecný úrad do 20.2. príslušného roku).  

0,075 € na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie 

Výpočet poplatku za KO za spoplatňovacie obdobie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

Poplatok za drobné stavebné odpady     0,030 €/kg 

Za vývoz ďalšej smetnej nádoby pri počte členov domácnosti menej ako 6 (nadštandard) 

je výška poplatku 60€/ročne. 

Výpočet poplatku za DSO sa vykoná vždy pri vzniku a nakladaní s DSO a zaokrúhľuje sa na 

eurocenty nadol. 

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 aj identifikačné údaje za 

ostatných členov domácnosti, ak je poplatníkom fyzická osoba,                                                                   

b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto 

podnikania a identifikačné číslo ak  je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ :                      

c) identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach,                                                                                                                            

d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,                                                                                        

e) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy 

tieto nastali.   



Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

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

Obec určuje splátky poplatku za komunálny odpad  ak poplatok presahuje pri fyzickej osobe 

20 € a právnickej osobe 200 €.  

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. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, 

obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

Obec poplatok  odpustí za obdobie, za ktoré poplatník  preukáže (na základe aktuálneho 

dokladu z príslušného spoplatňovacieho obdobia: z obecného úradu o zaplatení poplatku v 

obci, od zamestnávateľa, o ubytovaní, o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu 

odňatia slobody, o povolení k pobytu, pracovné povolenie a iné doklady, v ktorých bude 

uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na 

odpustenie zaniká, doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením), správcovi poplatku, že 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.  

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť 

čestným vyhlásením poplatníka. 

Ak si v spoplatňovacom  období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 20.02. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti (príloha č. 5 tohto VZN) a v tejto lehote 

nepredloží príslušné doklady podľa, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži  na 15 € za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže na základe podkladov, že využíva ubytovanie v mieste štúdia, mimo 

obce Opatovce viac ako 90 dní v spoplatňovacom  období. 

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo obce Opatovce a to : potvrdenie študentského domova 

alebo internátu o ubytovaní, prípadne doklad o inom ubytovaní v mieste štúdia. Doklad nie je 

možné nahradiť čestným vyhlásením. 

Ak si v spoplatňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 20.02. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti (príloha č. 5 tohto VZN), a v tejto lehote 

nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.  

 Obec na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok za komunálne 

odpady zníži na základe žiadosti o 7 € ak poplatník je: 

- fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládna. 

  Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ŤZP. Poplatník, ktorý žiada    

o zníženie poplatku z dôvodu držiteľa preukazu ŤZP s neobmedzenou platnosťou, žiada 

o zníženie poplatku len pri vzniku dôvodu zníženia (nadobudnutie preukaz ŤZP). Nie je 

potrebné žiadať každoročne, ak nenastala žiadna zmena. 

 

 



- poplatník  je v hmotnej  núdzi. 

  Dokladom preukazujúcim dôvod  zníženia poplatku je rozhodnutie  úradu    práce, sociálnych 

vecí  a rodiny  o priznaní dávky a príspevkov pomoci  v hmotnej  núdzi. 

- Samostatne žijúci dôchodca nad 70 rokov. 

  Úľava bude poskytnutá automaticky na základe údajov z Evidencie obyvateľov obce.  

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, na základe písomnej žiadosti, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak predloží 

doklady oprávňujúce ho  na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Písomnú žiadosť treba 

predložiť najneskôr do 30 dní od vzniku udalosti.  

Poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov: 

v hotovosti do pokladne obce, bezhotovostným prevodom na účet obce.  

 

IV. ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 13 

Spoločné ustanovenia  

Správu dane z nehnuteľností podľa § 1, ods. 1, písm. a) tohto VZN vykonáva obec, na ktorej 

území sa nehnuteľnosť nachádza. 

Správu miestnych daní podľa § 1, ods. 1, písm. b) až d) a poplatku podľa § 1 ods. 2 tohto 

VZN vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla. 

Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených 

zamestnancov obce.  

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, je daňovník povinný podať obci podľa § 99a 

až § 99c zákona o miestnych daniach.   

Daň z nehnuteľností, daň za psa, vyrubí obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 

zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, pokiaľ zákon 

neustanovuje inak.                                                                                                                        

Správca dane ustanovuje, že daň podľa §2 a §7 tohto VZN v úhrne najviac 3 € nebude  

vyrubovať. 

 

§ 14 

Záverečné ustanovenia  

Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a 

zák. NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Opatovciach č. 37/2019 zo 

dňa 05.12.2019. 

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Opatovce č. 7/2016 o miestnych daniach a 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce vrátane 

všetkých zmien a dodatkov.  

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.  

 

 

             Mgr. Iveta Mondeková  

         Starostka obce Opatovce                                                                                                                               



 

 
 dňa 

1. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Opatovce  06.12.2019 

2. VZN zvesené z úradnej tabule v obci Opatovce  20.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1                   

Daň  z nehnuteľností 

           

        upravené sadzby dane obce Opatovce na rok 2020 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, chmelnice, ovocné  sady hodnota pozemku x výmera 0,80%        0,7249  

2/ Trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku x výmera 0,80%        0,1394  

3/ Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy hodnota pozemku x výmera 0,80%        1,3200 

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

s chovom  rýb a ostatné hospodársky využívané  vodné  plochy 

hodnota pozemku x výmera            1,30%        0,0663 

5/ Stavebné pozemky hodnota pozemku x výmera 0,80%      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  

 
2,50%         

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 -      0,16  

2/ Stavby na pôdohospodársku produkcu,skleníky, stavby    pre 

vodné  hospodárstvo , stavby  využívané na  skladovanie  

vlastnej  pôdohospodárskej produkcie  vrátane  stavieb na  

vlastnú   administratívu 

m2 -      0,20  

3/ Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu m2 -      0,500  
 

   

4/ Samostatne  stojace garáže  m2 -      0,500  

5/ Stavby hromadných garáží m2 -      0,500 

6/ Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou m2 -      0,500 

7/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu 

    stavby  využívané na skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane   

stavieb  na  vlastnú   administratívu 

m2 -      1,60  

8/ Stavby na ostatné  podnikanie a na  zárobkovú činnosť,  m2 -      1,60  

skladovanie  a  administratívu  súvisiacu  s ostatným   

podnikaním  a  zárobkovou  činnosťou 

   

9/ Ostatné   stavby m2 -      2,000  

    

    C Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň   Z  v % v €/m2 

 

B Y T O V     

    

1/ Byty m2 -     0,16 

2/ Nebytové priestory  

3/ Nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľskú činnosť 

m2 -     0,080 

    1,500 

    



Príloha č. 2 

Daň za psa 

 

Sadzba dane za psa na území obce Opatovce: 

- 10 € za  jedného psa a kalendárny rok  

  

   

   

 

 

 

Príloha č. 3 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

 
Umiestnenie stavebného zariadenia:        0,20 €/m2 a deň 

 

Umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja 

a poskytovanie služieb:          1,50 €/m2 a deň 

 

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

 

Umiestenie zariadenia pre účely reklamných akcií,  

predvolebných akcií, mítingov a iných akcií:       1,00 €/m2 a deň 

 

Umiestenie skládky a stavebného zariadenia:       0,30 €/m2 a deň 

 

 

 

 

Príloha č. 4 

 

Daň za ubytovanie 
 

 

Sadzba dane za ubytovanie na území obce Opatovce                0,20 € na osobu a prenocovanie 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

OBEC   OPATOVCE 

   OHLÁSENIE  K  POPLATKU  ZA  KO NA ROK 20 . .              

Číslo rozhodnutia           

  
 

       FO 

 

Meno podávajúceho: .........................................................................č. telefónu: ....................................... ......... 

 

Adresa trvalého pobytu:................................................................................................ ....................................... 

 

Korešpondenčná adresa: ...................................................................................................................................... 

 

Oprávnenie užívať nehnuteľnosť  na adrese ............................................................dátum narodenia..................... 

 

                                                                       vznik  ................................................ zánik ...............................  

Žiadam  : 

 

 a/  odpustenie poplatku z dôvodu   

 
  že  sa  viac  ako 90 dní v zdaňovacom  období   nezdržiavam na území  obce  

 že v určenom období sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval  v zahraničí 

                Doklady preukazujúce nárok na odpustenie: 

- o pobyte na území iného štátu preložený do slovenského jazyka (od zamestnávateľa prac. zmluva, 

o štúdium..) 

- a  iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku 

a dátum  kedy nárok na odpustenie zaniká 

b/  zníženie poplatku z dôvodu 
        

 využíva ubytovanie v mieste štúdia  

 som v hmotnej núdzi 

 som občanom TŽP  

 

Doklady preukazujúce nárok na zníženie:  

- o ubytovaní v mieste štúdia 

- rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi 

- preukaz ŤZP  

c/ rôzne 

 

 Zlúčenie   rozhodnutia     ......................................................................................................................  

 

 Rozdelenie rozhodnutia    .......................................................................................................................  

d/ vzniknutý  preplatok:     
 

 započítať do ďalšieho zdaňovacieho  obdobia           

      

 vrátiť na číslo     účtu.......................................................................................................................  

                                  
         * uviesť meno osoby, za ktorú sa žiada  a priložiť  doklad preukazujúci  nárok na  odpustenie   poplatku  

 V Opatovciach, dňa ............................... 

                                                                                                              ........................... 
                                                                                                                                                  podpis poplatníka

                                                                                                                                                                  



Príloha č. 6 
                                                          OBECIOPATOVCE 

   OHLÁSENIE  K POPLATKU  ZA  KO A DSO NA ROK 20.......            

IČO                          PRÁVNICKA OSOBA

                                                                                                        FO - PODNIKATEĽ  

 

I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI                                                                                      

Obchodné meno/názov – podľa živnostenského listu alebo obchodného registra 

 

 

Sídlo firmy – ulica, číslo, názov obce, PSČ 

 

 

Miesto podnikania v obci Opatovce a číslo      1) 
vznik poplatkovej povinnosti k: 

 zánik poplatkovej povinnosti k: 

1) v prípade viacerých prevádzok na území mesta tieto uveďte na zadnej strane ohlásenia 

II. – VÝPOČET POPLATKU        

         A         B         C 

a) Sadzba        0,075       0,075       0,075 

b) Počet kalendárnych dní    

c) Priemerný počet osôb pripadajúcich na určené obdobie – tvoriacich    štatutárny 

orgán,  pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký pomer, obdobný vzťah     2), 3) 

          

        X 

  

d) Priemerný počet  zamestnancov a osôb pripadajúcich na určené  obdobie      – 

neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt   3) 

       

        X 

 

        X 

e) Koeficient         1, 00         X         X 

f) Priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných pripadajúcich  na   určené  

obdobie  3)                

        X          X 

g) Priemerný počet miest určených  na poskytovanie služby pripadajúcich   na určené  

obdobie 3) 

        X         X  

h) Výpočet      a.b.d.e                 a.b.(c+f)    a.b.(c+g)    

i) Poplatková povinnosť    

    Spolu    

 

A – PO, FO     –   podnikatelia    

B – PO, FO – podnikatelia poskytujúci zdravotné a ubytovacie služby podľa priemerného  počtu hospitalizovaných alebo    

ubytovaných pripadajúcich  na určené  obdobie    

C – PO, FO – podnikatelia poskytujúci reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby podľa  priemerného počtu miest  

určených  na poskytovanie  služby  pripadajúcich  na určené  obdobie  

2) do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ak je poplatníkom fyzická  osoba, 

ktorá je podnikateľom, do počtu  osôb sa  započítava  aj táto osoba      

3)  rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci  kalendárny  rok  alebo  počet  kalendárnych  dní  v zmysle zákona  582/2004 Z.z. 

v znení  neskorších  predpisov  

III. –ŽIADOSŤ O : X  -  započítanie ,  X - preúčtovanie , X -rozdelenie PV,  X- vrátenie preplatku z poplatku za KO a DSO 
uvedenie  dôvodu ............................................................................................................................. ............................................. 

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo neúplného 

ohlásenia 

V Opatovciach, dňa..............................                       .................................................................... 

                                                                                                                                         Podpis (pečiatka)                               
 

 


