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

zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a ustanoveniami § 25, § 29, § 33, § 36, § 39, § 43, 

§ 47, § 51, § 55, § 59, § 70, § 76, § 78 a § 83 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 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   OBCE 

O  MIESTNYCH   DANIACH   A   POPLATKOCH 
 

 č.  4 / 2022  
 

     Obecné zastupiteľstvo obce Malé  Vozokany podľa § 11 ods. 4 písmena d  )  zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  rozhodlo , že 

v nadväznosti na § 98 zákona NR SR číslo 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  Malé Vozokany s účinnosťou od 1. januára 2023   tieto miestne 

dane a poplatok : 

a) daň za psa 

b) daň za užívanie verejného priestranstva 

c) daň za jadrové zariadenie 

d) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

e) poplatok za údržbu čistiarne odpadových vôd 

 

Čl. 1 

DAŇ ZA PSA 

 

1) Predmet dane 

  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou  

     osobou. 

2) Daňovník 

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa  

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

3) Základ dane  

      Základom dane je počet psov.  

4) Sadzba dane 

      Sadzba dane je   5,00 €  za jedného psa za jeden kalendárny rok. 

5) Zdaňovacie obdobie 

   Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok. 

6) Daňová povinnosť 

  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci,     

  v ktorom daňovník nadobudol psa a stal sa predmetom dane podľa §22 ods.1 a zaniká 

posledným dňom mesiaca,  v ktorom  pes prestal byť predmetom dane  

7) Spôsob vyberania dane 

      -  v hotovosti do pokladnice obce 

      -  bezhotovostne na účet obce IBAN: SK03 5600 0000 0022 8882 6002 vedený v Prima banke 

Slovensko, a. s. 

 



Čl.  2 

DAŇ  ZA  UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

1) Predmet dane 

 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva ja osobitné užívanie verejného   

 priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného  

 priestranstva. 

2) Verejné priestranstvo 

 Verejným priestranstvom obce Malé Vozokany pre účely tohto VZN sa rozumie: 

 - hlavná cesta, miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od hranice súkromného  

   pozemku po hranicu súkromného pozemku  

      -  vybudované chodníky ako aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov 

      -  priestranstvá v obci a to: 

         areál dolného parku, areál majera, okolie pohostinstva, okolie obecného úradu, ihrisko, všetky  

         neknihované parcely na území obce, všetky verejnosti prístupné pozemky na území obce Malé  

        Vozokany, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou  

         pozemkov vo vlastníctve obce  /trhovisko v obci/ 

3) Daňovník 

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

4) Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného       

priestranstva v m 2 alebo parkovacie miesto za každý aj začatý deň. 

5) Sadzba dane  

 Sadzba dane sa stanovuje takto: 

- umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia  

     /napr. lešenie alebo oplotenie/                                                                  0,30 € /m²/ deň                  

                                                                                               

- umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a rôznych iných atrakcií     0,20 €  /m²/ deň                  

 

- dočasné umiestnenie skládky komunálneho odpadu, stavebného materiálu, sutín, alebo 

kameňov, skládka  zeminy, skládka nepotrebného materiálu z domácností a rôzny iný materiál 

a zariadení                                                                                          0,20 €   /m²/ deň                    

- dočasné parkovanie vozidla                                                                    0,05 €   /m²/ deň                    

- reklamné a propagačné stojany                                                               0,70 €  /  m²/ deň                    

 

6) Daňová povinnosť 

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 

užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný písomne oznámiť užívanie verejného 

priestranstva správcovi dane. 

7) Oslobodenie  

 Oslobodenie od dane - poplatok sa neplatí za kultúrne a športové akcie usporiadané na   

 verejnom priestranstve bez vstupného, alebo za akcie, z ktorých celý výťažok je určený na  

  charitatívne a verejnoprospešné účely, a ak akúkoľvek skládku odstráni právnická alebo  

  fyzická osoba do 24 hodín od jej založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

8) Vyrubenie poplatku 

Obec Malé Vozokany vyrubí miestnu daň rozhodnutím. Daň je splatná naraz v hotovosti do 

pokladne obce. 

Čl. 3 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE 

 

1) Predmet dane 

      Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia   



      a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka. 

2) Daňovník 

      Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. 

3) Základ dane 

      Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 

      ohrozenia jadrovým zariadením. 

4.) Sadzba dane je 0,0039 za m2 . Obec Malé Vozokany sa  nachádza v pásme do  1/3 polomeru 

     oblasti ohrozenia. Výmera  územia obce Malé Vozokany  je 5 862 691 m2.              

5) Vznik a zánik daňovej povinnosti 

     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká  

     dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia. 

6) 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. 

7)  Vyrubenie dane 

     Daň za jadrové zariadenie vyrubí obec Malé Vozokany do 31. januára zdaňovacieho obdobia  

     za predchádzajúci kalendárny rok. 

8)  Platenie dane 

     Vyrubená daň   je splatná do 15 dní odo dňa    nadobudnutia    právoplatnosti   rozhodnutia. 

                                                                         
Čl.  4 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 1) Sadzba poplatku 

- Sadzba poplatku sa stanovuje v obci Malé Vozokany  vo výške  0,0822  €  za jeden kal. deň 

- hodnota koeficientu pre určenie produkcie komunálnych odpadov je 1 

 

2) Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

           

    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) Splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona 

č. 582/2004 Z. z.- musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( zrušenie trvalého pobytu, resp. 

prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky a podobne). 

b) Poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byť dlžníkom obce Malé 

Vozokany. 

 

3) Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník   

    predložiť pri znížení poplatku 

 

Obec Malé Vozokany  poplatok zníži o 50 % z celkovej ročnej sadzby poplatku, ak poplatník 

obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží podklady, ktorými preukáže, že 

sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce. Podklady je potrebné obci 

predložiť v písomnej forme do 28. 2. bežného roka. 

Podklady pre zníženie poplatku sú: 

- študenti, ktorí sú ubytovaní 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, 

- občania, ktorých práca si vyžaduje ubytovanie mimo miesta trvalého bydliska, doklad od  

zamestnávateľa potvrdzujúci výkon práce mimo miesta trvalého pobytu. 

 

4) Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri odpustení poplatku 

 

Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktorými obci preukáže, že sa 

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

Podmienky a podklady k písomnej žiadosti pre odpustenie poplatku sú: 

- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci a prechodný pobyt v inej obci SR, kde zaplatili poplatok 

na celé zdaňovacie obdobie –prinesú potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a doklad 

o zaplatení poplatku na celé zdaňovacie obdobie 

- občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia 

o výkone trestu odňatia slobody. 

- Občania, ktorí poskytujú soc. služby- potvrdenie zariadenia poskytujúceho soc. služby. 

- Občania, ktorí sa zdržujú v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia- doklad, ktorý 

oprávňuje poplatníka na pobyt v zahraničí, alebo pracovnú zmluvu, z ktorej je zrejmé miesto 

výkonu práce, alebo iný doklad, z ktorého je zrejmé, že poplatník sa počas celého z.o. zdržiava 

v zahraničí, alebo čestné vyhlásenie poplatníka, prípadne osoby , ktorá za poplatníka prevzala 

poplatkovú povinnosť o tom, že poplatník sa počas celého z.o. zdržiava v zahraničí 

s s uvedením dôvodu pobytu 

 

Čl. 5 

 ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE 

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia  o miestnych daniach a poplatkoch sa  

      zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie  o miestnych daniach a  poplatkoch číslo  2/2014  zo dňa        

      14. 12. 2012. 

2) Obecné zastupiteľstvo obce Malé Vozokany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení  

    o miestnych daniach a poplatkoch  uznieslo dňa 15. 12. 2022. 

 

Čl. 6 

ÚČINNOSŤ 

 

 

 

VYVESENÉ: 30.11.2022                                          ZVESENÉ: 14.12.2022 

 

VYVESENÉ: 15.12.2022       ZVESENÉ: 31.12.2022 

 

Toto VZN č. 4/2022  nadobúda účinnosť  01.01.2023 
 

 

 

                                                                                        

                                                                                                  Mgr. Jana Ďurčeková 

                                                                                                        starosta  obce  
 


