
 
                                              

 
 

Obec Nevidzany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 25, § 29, § 33, § 36, § 47, § 51, § 55, 
§ 59, §70, § 76, § 83 zákona č. 585/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEVIDZANY 
č. 5/2012 z 14.12.2012 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA  KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany podľa § 11 ods. 4 písm.  g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  u z n i e s l o na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 

PRVÁ ČASŤ 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že 
v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
z a v á d z a na území obce Nevidzany s účinnosťou od 1. januára 2013 tieto miestne dane  
 

a) daň za psa, 
 

b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
 

c) daň za predajné automaty, 
 

d) daň za nevýherné hracie prístroje, 
 

e) daň za jadrové zariadenie.   
 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že 
v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  u k l a d á na území obce Nevidzany s účinnosťou od 1. januára 
2013: 

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

 
3. Toto  všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania 

a vyberania miestnych daní a poplatku území obce Nevidzany. 
 



DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

 
§ 2 

Sadzba dane 
 

Sadzba dane za jedného psa je 5,00 € ročne. 
 

TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VERJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
§ 3 

Verejné priestranstvá a ich užívanie 
 
1. Verejnými priestranstvami v obci sú: 
      a) priestranstvo pred kostolom, poštou a materskou školou a v okolí požiarnej  
          zbrojnice - par.č. 241/1, 
      b) priestranstvo v okolí obecného úradu - par.č. 191/1, 
      c) priestranstvo v areáli a v okolí miestneho ihriska – par.č. 1959/6 
      d) všetky miestne komunikácie a chodníky v obci i priestranstvá s nimi susediace,  
         pozemky vo vlastníctve obce susediace s pozemkami fyzických a právnických     
         osôb – par.č.: 239/3,239/4, 240/1, 241/1, 241/8, 242/1, 242/2, 1167/1, 1171/2,  
        1172/11, 1177, 1178/2, 1291/1, 1581, 1584, 1888/1, 1891/1, 1893/58, 1928/24,  
        1928/39, 1954/1, 1954/3, 1955/1, 1955,31 
  
2. Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 
     a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia, 
     b) umiestnenie zariadenia cirkusu, kolotočov, lunaparku a iných atrakcií a príslušenstva, 
     c) umiestnenie skládky stavebného materiálu,  
     d) umiestnenie skládky tuhého paliva, 
     e) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, 
     f) zabratie verejného priestranstve a predajného stola  pre účely príležitostného  
         ambulantného predaja a predaja poľnohospodárskych prebytkov pričom v tomto  
         prípade jedno predajné miesto je 10 m2, 
     g) trvalé parkovanie motorovým vozidlom na priestranstvách vo vlastníctve obce  
         susediacimi s pozemkami fyzických osôb, 
     h) umiestnenie reklamných a propagačných zariadení.  
 

§ 4 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje za každý aj začatý m2 
a každý aj začatý deň, ktorá v jednotlivých prípadoch je: 
 
     a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného  
         zariadenia                                                                                              1,00 €/m2/deň 
 
     b) za umiestnenie zariadenia cirkusu, kolotočov, lunaparku a iných atrakcií  
         a príslušenstva                                                                                       0,17 €/m2/deň 
 



     c) za umiestnenie skládky stavebného materiálu                                  0,10 €/m2/deň, 
 
     d) za umiestnenie skládky tuhého paliva                                               0,10 €/m2/deň, 
                                            
     e) za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera                                   0,10 €/m2/deň, 
 
     f) za umiestnenie zariadenia pri ambulantnom predaji                          0,25 €/m2/deň    
 
     g) za trvalé parkovanie motorovým vozidlom na priestranstvách vo vlastníctve obce  
         susediacimi s pozemkami fyzických osôb 
                                                                – s hmotnosťou do 3,5 tony        0,10 €/m2/deň, 
                                                                - s hmotnosťou nad 3,5 tony       0,50 €/m2/deň, 
 
     h) umiestnenie reklamných a propagačných zariadení                          0,66 €/m2/deň. 
 

 
§ 5 

Oslobodenie od dane 
Daň sa neplatí za: 

a) umiestnenie skládky stavebného materiálu ak umiestnenie takejto skládky  
      nepresiahne dobu 30 dní, 

     b)  umiestnenie skládky tuhého paliva ak umiestnenie takejto skládky nepresiahne  
          dobu 3 dní, 
     c)  umiestnenie veľkoobjemového kontajnera ak umiestnenie veľkoobjemového  
          kontajnera nepresiahne dobu 7 dní. 
      

§ 6 
Oznamovacia povinnosť 

 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného 

užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a zároveň 
požiadať o súhlas k užívaniu verejného priestranstva. Nesplnenie ohlasovacej 
povinnosti sa považuje za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva. 

 
2. V oznámení musí byť špecifikované verejné priestranstvo, ktoré chce daňovník 

užívať, najmä jeho výmera, účel užívania a doba užívania. 
 

3. Daňovník je tiež povinný ohlásiť od začiatku vzniku daňovej povinnosti každú 
skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku dane. 

 
4. Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, 

zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 
 
 
 
 
 
 

 
 



ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
§ 7 

Sadzba dane  
Sadzba dane je: 
 
a) 100,00 € ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru, 
b) 166,00 € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru, 
c) 1660,00 € ročne za predajný automat, ak ponuka obsahuje tabakové výrobky alebo 

alkoholické nápoje. 
 

§ 8 
Vedenie evidencie 

 
1. Daňovník je povinný na účely dane za predajné automaty viesť evidenciu, ktorá musí 

obsahovať nasledujúce údaje: 
 

a) počet prevádzkových automatov, 
b) názov a druh predajného automatu, 
c) výrobné číslo a rok výroby automatu, 
d) zoznam tovarov, ktoré automat vydá, 
e) miesto umiestnenia predajného automatu, 
f) dátum začatia a príp. skončenia prevádzkovania automatu. 

 
2. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 

údajov: 
 

a) označenie prevádzkovateľa, 
b) sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa, 
c) dátum začatia prevádzkovania automatu. 

 
3. Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo na 

obecný úrad v lehote stanovenej vo výzve. 
 
 

PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
§ 9 

Sadzba dane  
 

     Sadzba dane je 100,00 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 10 
Vedenie evidencie 

 
1. Daňovník je povinný na účely dane za predajné automaty viesť evidenciu, ktorá musí 

obsahovať nasledujúce údaje: 
                   

a) počet prevádzkových nevýherných hracích prístrojov, 
b) názov a druh nevýherného hracieho prístroja, 
c) výrobné číslo a rok výroby prístroja, 
d) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja, 
e) dátum začatia a príp. skončenia prevádzkovania prístroja. 

 
2. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením 

týchto údajov : 
 

a) označenie prevádzkovateľa, 
b) sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa, 
c) dátum začatia prevádzkovania prístroja. 

 
3. Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu  dane predložiť pri kontrole alebo 

na obecný úrad v lehote stanovenej vo výzve. 
 

ŠIESTA ČASŤ 
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA 

 
§ 11 

Sadzba dane 
 

Sadzba dane je 0,0039 eura za m2. Obec Nevidzany,  sa nachádza v pásme do 1/3 
polomeru v oblasti ohrozenia. Výmera územia Obce Nevidzany je 10 258 357 m2. 
  

§ 12 
Oznamovacia povinnosť 

 
Daňovník je povinný  písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa 
zániku daňovej povinnosti.  

 
 

                                                           SIEDMA ČASŤ 
      POPLATOK 

                               
                                                                     § 13 

Sadzba poplatku 
 
1. Sadzba poplatku je stanovená na 0,0329 eura za osobu a kalendárny deň. 
2. Hodnota koeficientu pre určenie produkcie komunálnych odpadov je 1. 

 
 
 



§ 14 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu           
   zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie  
   podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky a podklady k písomnej  
   žiadosti pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  
 
a)  ukončenie trvalého pobytu – postačí podať  písomnú žiadosť,   
b)  zrušenie prechodného pobytu – postačí podať písomnú žiadosť,  
c)  zánik práva užívania nehnuteľnosť – k písomnej žiadosti doložiť Rozhodnutie o povolení  
     vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, 
d)  pri ukončení nájomnej zmluvy na oprávnenie užívať nehnuteľnosť – k písomnej žiadosti  
    doložiť nájomnú zmluvu s dátumom ukončenia, alebo potvrdenie prenajímateľa o ukončení  
    nájmu, 
e) pri ukončení podnikateľskej činnosti – oznámenie o ukončení podnikania doložené potvrdením  
    obvodného úradu, odbor živnostenského podnikania o ukončení podnikania, 
f) v prípade úmrtia poplatníka ak za poplatníka prevzala poplatkovú povinnosť iná osoba a túto  
   skutočnosť uviedla i v oznámení – úmrtný list. 
 
2.Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí, za obdobie za ktoré poplatník  
   obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.  
   Podmienky a podklady k písomnej žiadosti pre odpustenie poplatku sú:  
 
a) študentom ubytovaným na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – potvrdenie 
o ubytovaní na internáte alebo ubytovni, študenti, ktorí sú počas štúdia ubytovaní na priváte 
prinesú potvrdenie o návšteve školy. K týmto potvrdeniam je potrebné doložiť aj čestné 
prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, 
 
b) občanom, ktorí sa zdržujú v zahraničí – doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt    
v zahraničí alebo čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval 
na území obce, 
 
 c) občanom, ktorých práca si vyžaduje ubytovanie mimo miesta trvalého bydliska, viac ako 90 
dní - doklad od  zamestnávateľa potvrdzujúci výkon práce mimo miesta trvalého pobytu alebo 
čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, 
 
d) občanom, ktorí majú prechodný pobyt v inej obci – potvrdenie o prechodnom pobyte v inej 
obci alebo čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 
území obce, 
 
e) občanom, ktorí majú v obci prechodný pobyt a nezdržujú sa  viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období na území obce – čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území obce, 
 
f) občanom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností v obci Nevidzany a nezdržujú sa viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období na území obce - čestné prehlásenie o tom, že viac ako 90 dní sa nezdržiava 
alebo sa nezdržiaval na území obce, 
 
g) občanom, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody - potvrdenie nápravno-výchovného              
zariadenia o výkone trestu odňatia slobody,   

h) občanom, ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúcom sociálne služby - potvrdenie zariadenia 
poskytujúceho sociálne služby.  



§ 15 
Záverečné ustanovenie 

 
1.  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych  
     daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území  
     obce Nevidzany č.2/2005 v znení neskorších nariadení a predpisov. 
 
2. Návrh tohto VZN č. 5/2012 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na úradnej tabuli  
    dňa: 29.11.2012 a zvesený dňa: 14.12.2012. 
 
3. Na  VZN č. 5/2012 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch dňa 14.12.2012 
    uznesením číslo 138/2012. 
 
4. VZN č. 5/2012 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Nevidzany dňa 14.12.2012 a zvesené  
    dňa 31.12.2012. 
 

§ 16 
Účinnosť 

 
Toto VZN č. 5/2012 nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ............................................. 
                                                                                                                 Jozef  K o v á č                                                                                                                  
                                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


