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

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 
ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e 
 

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Nemečky 
 

 

č.  1/ 2015 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

 
§ 1  

Základné ustanovenia 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Nemečky podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1, § 98 zákona NR SR č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „zákon“) rozhodlo, že s účinnosťou od 1. januára 2013 na 
území obce N e m e č k y zavádza nasledovné druhy miestnych daní:   

a) daň z nehnuteľností (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona),  

b) daň za psa (§ 2 ods. 1 písm. b) zákona),  

c) daň za užívanie verejného priestranstva (§ 2 ods. 1 písm. c) zákona).  

d) daň za ubytovanie  

e) daň za nevýherné hracie automaty   
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nemečky podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2, § 98 zákona NR SR č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady rozhodlo, že s účinnosťou od 1. januára 2005 na území obce Nemečky 
zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady je kalendárny rok.   

(4) Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 
ustanovujú zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje zavedenie miestnych daní 
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a bližšie 
podmienky súvisiace v rozsahu daňovej a poplatkovej povinnosti, spôsobom výberu daní a 
poplatku a ďalšie súvislosti, ktoré má podľa zákona upraviť obec VZN.  



DRUHÁ ČASŤ 

 

§ 2  
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

 

(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa:  

a) daň z pozemkov  

b) daň zo stavieb  

DAŇ Z POZEMKOV 

 
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné 

sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 

a hodnoty pôdy za 1 m
2
 0,4192 € 12,628sk (príloha č.1 zákona)  

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávne porasty     je hodnota 

pozemku bez trvalých porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty 

pôdy 0,0995 € za 1 m
2
 2,99sk (príloha č. 1 zákona).  

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú 

hospodárske lesy     je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 

a hodnoty pozemku na 1 m
2
 0,080 € 2,41sk , ak daňovník nedoloží znalecký posudok   

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy   je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m

2
 podľa platných predpisov 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.   
(5) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady   zastavané plochy a 

nádvoria   ostatné plochy okrem stavebných pozemkov   je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemkov 1,32 € za 1 m

2
 39,766sk 

(príloha č. 2 zákona).   
(6) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky  je hodnota 

pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemkov 13,27 € za 

1 m
2
 399,772sk (príloha č. 2 zákona).  

 
§3  

Sadzba dane 

 
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo základu dane.  

 
(2) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v odseku 1 sa v celej obci zvyšuje,  

       takto:  
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,30% zo základu dane 
b) trvalé trávne porasty na 0,30 % zo základu dane 
c) záhrady na 0,40 zo základu dane  

d) lesné pozemky - 0,25% zo základu dane 

e) rybníky s chovom rýb, 0,25 % zo základu dane 

f) zastavané plochy a nádvoria na 0,40% zo základu dane  

g) stavebné pozemky   0,25 % zo základu dane 

h)ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov na 0,40% zo základu dane 



 
DAŇ ZO STAVIEB 

 
§ 4 

 

Základ dane 

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m
2
 . Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 
 

 

§ 5  
Sadzba dane 

 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy je.:  

 
a) 0,033 € (1sk) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu  

b) 0,066 €  (2Sk)  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu   
c) 0,165 € (5Sk) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   
d) 0,132|€ (4Sk) za samostatne stojace garáže   
e) 0,132€ stavby hromadných garáží   

f) 0,132€ stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 

 

g) 0,331 € (10Sk) za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu ,stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu  

 

h) 0,663 € (20,Sk) za stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

 

i)  0,165 €  (5 Sk) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 
 

 
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky 

druhy stavieb o 0,033 € (1sk) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S p o l o č n é   u s t a n o v e n i a   p r e  
d a ň    z   n e h n u t e ľ n o s t í 

 
§ 6  

Oslobodenie od dane a zníţenie dane 
 
(1) Od dane sú oslobodené:  

a) pozemky a stavby na ktorých sú cintoríny   
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu el. energie, stĺpy telekomunikačného 
vedenia a televízne rozvádzače,  
c) pozemky verejne prístupného parku, športovísk  

d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave   
e) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny od plánovaného začatia 
prvej ťažby   

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb alebo od dane z bytov   
a) oslobodenie stavieb alebo časti stavieb od daňovej povinnosti, ktoré slúžia 
cirkevným obradom (kostol, dom smútku, obradná miestnosť).  

 

 

§ 7  
Vyrubenie a platenie dane 

 

 

(1) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch 
rovnakých splátkach, a to 

 
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

II. splátka do 31. augusta bežného roka , na ktorý sa daň vyrubuje. 

 
(2)Ak vyrubená daň fyzickej osobe nepresahuje 16.596 € (500,- Sk) a právnickej 
osobe 165,969 € (5 000 Sk) je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 

 
(3) Vyrubenú daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia , ako je uvedené v 
predchádzajúcom odseku.  

 
(4) Poľnohospodárske podniky uhradia daň v troch splátkach a to 20% dane do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 30% dane do 30.septembra a 50% 
dane do 30. novembra bežného roka.  

 
 
 
 

(5) Správca dane nebude vyrubovať ani vyberať daň niţšiu ako 3 eurá.  
(90,378sk)  

 

 

 

 



 

§ 8 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
(1) Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 

zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom 
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.decembra 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo , správa, nájom 
alebo užívanie nehnuteľnosti.. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, 
vzniká daňová povinnosť týmto dňom.   

(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho 
obdobia .Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú 
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.  
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová 
povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ 
stal vlastníkom nehnuteľnosti.  

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia 
je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik   
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností 
do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali . 

 

§ 9  
Daňové priznanie 

 
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len daňové priznanie) je daňovník 

povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach do toho 
termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane   
z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti.  

 
 

TRETIA ČASŤ 

 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 10  
Predmet dane a základ dane 

 

(1) Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 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  

 

(3) Základom dane je počet psov  



 
§ 11  

Daňovník . 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
(1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:  

a) vlastníkom psa alebo  

b) držiteľom psa ak sa nepreukáže, kto psa vlastní   
(2) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.  

§ 12  
Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

 
§ 13  

Sadzba dane 
Sadzba dane za kalendárny rok:  
3 eurá (90,378sk) za jedného psa a kalendárny rok 

 

 

§ 14  
Oznamovacia povinnosť a platenie dane. 

 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo 
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť.  
(2)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
písomne správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. 
 
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
 

 

§ 15  
Predmet dane 

 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva.   
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN, sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce, najmä: cesty, miestne komunikácie, chodníky, priekopy a pod., v celej 
svojej dĺžke a šírke od priekopy po priekopu vrátane, vybudovaný chodník, príp. aj 
upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce. V pochybnostiach je 
obec oprávnená rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné priestranstvo.   

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 



slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.  

§ 16 

 

Sadzba dane 
 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva - paušálna: 
 

 

a) umiestnenie zariadenia cirkusu 10€ /deň (301,26sk) 

 
b) trvalé parkovanie: 

- osobné auto 6,5€/mes. (195,819sk) 
- nákladné auto, autobus, príves, náves, 16,5€/mes. (497,079sk  
obytné auto, obytný príves za automobilom 

– karavan 6,5€/mes. (195,819sk) 
 

c) umiestnenie skládky 0,033€/m
2
/deň 0,994sk 

 

 

§ 17   
Splatnosť dane  

 
(1) Daň je splatná pred začatím užívania verejného priestranstva.   
(2) Pri trvalom užívaní verejného priestranstva, zaplatí daňovník daň za celý kalendárny rok 

do konca januára bežného roku.   
(3) Daň je splatná v hotovosti v pokladni OcÚ.  
 
 
 
 

§ 18   
Oslobodenie 

 
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:  

a) kultúrna alebo športová akcia usporiadaná bez vstupného, alebo akcia, ktorej celý 
výťažok je určený pre charitatívne a verejnoprospešné účely,   
b) počas výstavby a pri odstraňovaní porúch a zariadení inžinierskych sietí,   
c) skládky odstránené do 24 hodín od ich založenia, ak je verejné priestranstvo 
uvedené do pôvodného stavu.  



 

 

PIATA ČASŤ 

DAŇ  ZA   UBYTOVANIE 
 

§19  
Predmet dane 

 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania v zmysle zákona č.455/1991Zb.  
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 
§20  

Daňovník 
 
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje 
 

 

§21  
Platiteľ dane 

 
(1)Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na území obce Nemečky, ktorý prechodné 
ubytovanie poskytuje.  
(2)Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu prenocovaní a príjmov z poskytovaného 
prechodného ubytovania.  
(3)Prevádzkovateľ zariadenia ako platiteľ dane vyberie daň od daňovníka 
prostredníctvom príjmového pokladničného dokladu.  
(4)Platiteľ dane polročne, vždy do 15.dňa nasledujúceho mesiaca po danom polroku, podá 
obci hlásenie o počte ubytovaných resp. počet prenocovaní, na základe ktorého mu bude 
vystavený platobný výmer. 
 
 
 
 

§22  
Základ dane a sadzba dane 

 
Základom dane je počet prenocovaní. 

 
Sadzba dane je 0,070 € / 2,1088 sk / na jedno prenocovanie a osobu 



 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ   HRACIE   AUTOMATY 

 

§23 

Predmet dane 
 

 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie automaty sú hracie prístroje, ktoré sa 
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu , pričom tieto hracie automaty nevydávajú 
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.  

 

 

§24  
Daňovník  

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie automaty 
prevádzkuje  

§25  
Základ dane 

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 
§26  

Sadzba dane 
 

Sadzba dane je 33 eur (994,158sk) za jeden nevýherný hrací prístroj a rok. 

 
§27 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 

 
 
 
 

§28  
Oznamovacia povinnosť 

 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo 
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť.  
(2)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  
(3)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 



 
 
 

SIEDMA ČASŤ 

 

MIESTNY   POPLATOK  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY  A  DROBNÉ 

STAVEBNÉ  ODPADY 
 

 

§ 29   
Sadzba poplatku  

 

 

(1) Sadzba poplatku pre fyzické osoby prihlásené k trvalému alebo prechodnému pobytu 
v obci, vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností v obci (rozhoduje stav obyvateľov k 1. 
januáru zdaňovacieho obdobia) je:   
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa 
počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci je   
13,50 €/osobu/rok /0,0356 za osobu a kalendárny deň/- 110 l odpadové nádoby  

 
b) vlastník, alebo užívateľ nehnuteľností v obci, ktorý nie je prihlásený k trvalému 
alebo prechodnému pobytu, platí poplatok   
15,50 €/nehnuteľnosť/rok (0,0410 €/ nehn./kalendárny deň) - 110 l odpadová 

nádoba.  

 
(2) Sadzba poplatku pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania s produkciou odpadu do 1 tony za 
rok, ktorý nie je povinní vypracovávať program odpadového hospodárstva je   
13, 50 €  za osobu/ priemerný počet zamestnancov/ a kalendárny  
rok ( 0,0356 /osoba/deň )  

 
(3) Poplatok za drobný stavebný odpad  - 0,030 € za kilogram 

drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

§ 30   
Ohlásenie 

 
(1)Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 

odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak 
došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:  

a) osobné identifikačné údaje, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO,  
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka (žijúcich v 
spoločnej domácnosti),  
c) údaje na určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce 
uvádzané údaje.  

(2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bolo vyrubené, alebo ak žiada o 
zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.  



§ 31  
Vyrubenie poplatku a platenie poplatku 

 
(1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.   
(2) Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných 

jej známych údajov v čase vydávania rozhodnutia..   
(3) Splatnosť miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je 

do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia.   
(4) Splatnosť miestneho poplatku za KO a DSO s možnosťou dvoch rovnakých splátok, ak   

ročný poplatok u fyzickej osoby presiahne 33 eur( 994,158sk) , s tým, že posledná 
splátka bude zaplatená 31.augusta bežného zdaňovacieho obdobia. 

 

 

§ 32  
Oslobodenie a úľavy 

 
(1) Obec Nemečky, poskytne na základe písomnej žiadosti a po doložení hodnoverného 

dokladu o dlhodobom pobyte mimo trvalého bydliska platiteľa poplatku úľavu:   
a) pre osoby, ktoré majú prechodný pobyt v inej obci po dobu dlhšiu ako 3 mesiace (študenti 

stredných škôl, nadstavbových štúdií a vysokých škôl) znížením zo stanovenej  

sadzby  o 50%  
b) pre osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v inej obci mimo trvalého pobytu dlhšie ako 3 

mesiace z iných dôvodov ako v bode a) (napr. pobyt a zamestnanie v zahraničí,   
dlhodobý pobyt v ústavoch zdravotníckej alebo   sociálnej starostlivosti) znížením zo 

stanovenej sadzby  o 50% 

c) pre osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú  mimo trvalého pobytu  - celoročne pracujú 

a študujú mimo TP a mimo štátu – sa poplatok nevyrubuje 
Ako hodnoverný doklad sa uznáva: 
                   -potvrdenie o návšteve školy,  

-potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa), 
-potvrdenie zamestnávateľa,  
-potvrdenie o prechodnom pobyte (pre pobyt v zahraničí vízum, potvrdenie 
o zdravotnom poistení),  
-potvrdenie o pobyte v ústave zdravotníckej alebo sociálnej  
starostlivosti  
-čestné prehlásenie 

 
 
 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 33  
Spôsob platenia daní a poplatku 

 
Miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady platia 
daňovníci a poplatníci týmito spôsobmi:  

a) v hotovosti , do pokladne na Obecnom úrade v Nemečkách  

b) poštovou poukážkou,   
c) odvodom na účet obce 20025192/0200 vo VÚB Topoľčany s uvedením 
konštantného a variabilného symbolu zhodného s údajmi uvedenými v platobnom 
výmere.  



§ 34  
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona, sankcie 

 
(1)Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane z 
nehnuteľností podľa osobitného predpisu podľa zákona č. 511/92 Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 

§ 35  
Zrušovacie ustanovenia 

 
Dňom 1. januára 2016 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2014 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Nemečky, zo dňa 8.12.2014 

 
§ 36  

Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom1.1.2016 
Schválené uznesením  B/6/2015 odst.1, zo dňa 8.12.2015 
 
 
 
 
 

 

Ing.Viera Uhlárová 

starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyvesené :  9.12.2015  

Zvesené:   28.12.2015 
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