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NÁVRH VZN č. 1/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Divina
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
č. 1 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Divina vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17
ods. 2, 3 a 4, § 29, § 59, § 83 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 a poplatku“) sa uznieslo pre toto:

všeobecne záväzné nariadenie
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Divina (ďalej len
„správca dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie
poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2021 na svojom území tieto miestne
dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2021 na svojom území miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
DRUHÁ ČASŤ
§3
Daň z nehnuteľností
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“ ).
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DAŇ Z POZEMKOV
§4
Hodnota pozemku
1) Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,09 € za 1 m2.
2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty (TTP) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
§5
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku
správca dane určuje u všetkých pozemkov na 0,60 %.
DAŇ ZO STAVIEB
§6
Sadzba dane
1) Ročnú sadzbu dane zo stavieb správca dane podľa § 12 odst. 2 zákona 582/2004 Z.z.
pre jednotlivé druhy stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určuje nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,10 €,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,10 €,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,70 €,
d) samostatne stojace garáže za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,50 €,
e) stavby hromadných garáží za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,50 €,
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou za každý aj začatý m 2 zastavanej
plochy 0,50 €,
g) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy 1,24 €,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy 1,24 €,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
0,10 €.
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2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia na 0,04 € za každý aj začatý m2.
DAŇ Z BYTOV
§7
Sadzba dane
1) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor správca dane podľa § 16
odst. 2 zákona 582/2004 Z.z. určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške 0,10 €.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§8
Oslobodenie od dane
Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov pozemky, na ktorých sú cintoríny,
kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.
§9
Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať
Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy dvoch eur nebude vyrubovať.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 10
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:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
§ 11
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 12
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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§ 13
Oslobodenie od dane
1. Vlastník alebo držiteľ psa - občan, ktorý vlastní preukaz ZŤP je oslobodený od dane za
psa.
2. Vlastník alebo držiteľ psa je oslobodený od dane, ak psa používa pri záchranných,
lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čo je
povinný preukázať relevantnými dokladmi.
§ 14
Známka pre psa
1. Po podaní daňového priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú
známku psa (ďalej len „známka“).
2. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník
preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
3. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný oznámiť do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Správca dane, za poplatok
0,60 €, vydá daňovníkovi náhradnú známku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 15
Platenie poplatku
Miestny poplatok platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych
daniach a poplatku.
§ 16
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za zmesové komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka nasledovne, pre:
a) fyzickú osobu (ďalej len FO), ktorá má v obci:
trvalý pobyt alebo, prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý
je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť), - poplatok
určený za osobu a kalendárny deň,
b) právnickú osobu (ďalej len PO), ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie – poplatok určený za osobu
a kalendárny deň,
Sadzba poplatku je vo výške 0,0685 € na osobu a kalendárny deň.
Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad.
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Obec do poplatku zahŕňa drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín.
c) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania – množstvový zber
zberná nádoba 110 l
zberná nádoba 240 l
zberná nádoba 1100 l
zberná nádoba 6000 l
zberná nádoba 7000 l

x
x
x
x
x

sadzba 0,0180 €
sadzba 0,0180 €
sadzba 0,0130 €
sadzba 0,0366 €
sadzba 0,0366 €

§ 17
Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenie poplatku
1) Poplatník zaplatí poplatok správcovi dane podľa nasledovného výberu:
a)
v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b)
bezhotovostným
prevodom
na
účet
správcu
dane,
číslo
SK2509000000005114266838 v SLSP,
c)
formou poštového poukazu na účet SK2509000000005114266838 v SLSP

účtu

2) Poplatník zaplatí poplatok v lehote stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví
poplatníkovi za odvoz komunálneho odpadu.
3) Ak poplatník uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca
dane vráti poplatníkovi vzniknutý rozdiel:
a)
b)

v hotovosti z pokladne správcu dane,
bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka.
§ 18
Zníženie poplatku

Obec ustanovuje zníženie poplatku pre fyzické osoby staršie ako 62 rokov z 0,0685 € na
výšku 0,0548 € za osobu a kalendárny deň.
§ 19
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane poplatok zníži alebo odpustí poplatníkovi za podmienky, že poplatník sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Divina
z dôvodu:
a) výkonu štúdia v zahraničí,
b) z dlhodobého pobytu v zahraničí,
c) výkonu štúdia na území Slovenskej republiky pre tých, ktorí nedochádzajú do
miesta trvalého pobytu,
d) prechodného pobytu v inej obci alebo meste,
e) výkonu trestu odňatia slobody.
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2) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa tohto
nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 20 tohto nariadenia písomne u správcu
dane.
§ 20
Podklady na preukázanie na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
Ak poplatník požiada o zníženie alebo odpustenie poplatku, správca dane zníži alebo
odpustí poplatok po predložení nasledovných podkladov:
a) potvrdenie o návšteve školy, ak študent študuje v zahraničí,
b) potvrdenie pobytu v zahraničí,
c) potvrdenie o zaplatení poplatku z titulu prechodného pobytu v inej obci alebo
meste,
d) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
e) žiadosť o zníženie poplatku od osoby, ktorá v konkrétnom roku dosiahla vek
62 rokov.

§ 21
Prechodné a záverečné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce
Divina č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Schválený návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 nadobudne účinnosť dňom
01.01. 2021.
V Divine 24. 11. 2020

..............................
Martin Fronc
starosta obce
Návrh VZN č. 1/2021 vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 25.11. 2020
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