
 
 
 

 
 

Obec Vinodol v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady v znení 
neskorších predpisov , vydáva toto: 
 
 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
OBCE VINODOL 

 
 

č. 2/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MIESTNE DANE, MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE 
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
 

na území obce Vinodol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     VZN schválilo OZ dňa 13.12.2010 uznesením č 03/12/10 s účinnosťou od 1.1.2011. 
Týmto VZN sa ruší VZN č. 4/2009 . 
 
 



 
 
 

 
PRVÁ ČASŤ 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

1, Obec Vinodol, ako správca dane (ďalej len „správca dane“), týmto všobecne záväzným  nariadením 
upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností a miestne poplatky v katastrálnom  území obce 
Horný Vinodol a Dolný Vinodol. 

2. Miestne dane a poplatky zahŕňajú:  daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného 
priestranstva,  daň za jadrové zariadenie a miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. 
 

 
 
 

Článok 2 
Predmet úpravy 

 
Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane,  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Článok 3 
Druhy miestnych daní a poplatkov 

  
1) Miestnymi daňami v obci sú: 

a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za užívanie verejného priestranstva 
d) daň za jadrové zariadenie 

 
2)  Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. 
 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

DAŇ Z POZEMKOV 
 

Článok 4 
 

 
Zdaňovacím obdobím  pre účely  tohto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok. 
 

 
 

Článok 5 
 

Predmet dane z pozemkov 
 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri obce Vinodol  podľa zápisu v katastri nehnuteľností v 
členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
b) trvalé trávnaté porasty, 
c) záhrady, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
e) zastavané plochy a nádvoria, 
f) stavebné pozemky, 
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. 

 



 
Článok 6 

Základ dane z pozemkov 
 

1) Základom dane z pozemkov  pre pozemky druhu: 
a) orná pôda,vinice,ovocné sady je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 
hodnoty pôdy za 1 m 2   
v katastrálnom území Horný Vinodol je  1,0270 € 
v katastrálom území Dolný Vinodol je    0,9695  € 
b) trvalé trávnaté porasty  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy 
za 1 m 2 

v katastrálnom území Horný Vinodol je  0 
€ 

v katastrálnom území Dolný Vinodol je  0 
€ 

2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu : 
a)  záhrada a zastavané plochy a nádvoria je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pôdy za 1 m 2 na celom území obce Vinodol je 1,85 €  
b)stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 
m 2 na celom území obce Vinodol je 18,58 €   
c) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov 
v m2  a hodnoty pozemkov za 1 m2    na celom území obce Vinodol je 1,85 € 
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je 

hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2  
podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti S č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku.   

4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady .........................................           0,25% zo základu dane 
b) trvalé trávnaté porasty, .........................................................................          0,25% zo základu dane 
c) záhrady, ................................................................................................          0,36% zo základu dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, ..................................          0,35 %zo základu dane      
e) zastavané plochy a nádvoria, .................................................................        0,36 % zo základu dane  
f) stavebné pozemky, ................................................................................        0,27 % zo základu dane 
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. ........................................       0,25 % zo základu dane     

 
       

 
DAŇ ZO STAVIEB 

  
 

Článok  7 
Predmet dane zo stavieb 

 
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom  území Vinodol v tomto členení: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, ktoré majú 
doplnkovú  funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, využívané na skladovanie 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administravívu, 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
d) samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 

používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,stavby slúžiace stavebníctu, stavby využívané 

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívnu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby ktoré majú jedno, alebo viac nadzemných podlaží alebo  

podzemných podlaží spojených so zemou  pevným  základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv 
skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.  

 
 
 



 
Článok 8 

Základ dane zo stavieb 
 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v  m2 . Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys 
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava 
prečnevajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

 
Článok 9 

Sadzba dane zo stavieb 
 

Správca dane v  súlade s § 12 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení ustanovuje ročnú sadzbu dane zo 
stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby nasledovne: 

a)  stavby na bývanie a drobné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, ktoré majú doplnkovú  
funkciu pre hlavnú stavbu........................................................................................ 0,051  €  za 1 m2 
za druhé a ďalšie nadzemné podlažie....................................................................... 0,076 €  za 1 m2 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.............. 0,092 €  za  1 m2 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu.. 0,185 € za 1 m2 
d) samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané 

na tieto účely, postavené mimo bytových domov.................................................   0,185 €  za 1 m2 
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,stavby slúžiace stavebníctu, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu............. 0,511 € za 1 m2 
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívnu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou............................................... 0,511 € za 1 m2 
g) ostatné stavby  . neuvedené v písmenách  a) až f)............................................       0,139  € za 1 m2 

  
DAŇ Z BYTOV 

 
Článok 10 

 
Predmet dane 

 
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor  

nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 
 
 
 

Článok 11 
Základ dane 

 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

 
 

Článok 12 
Sadzba dane 

 
Ročná sadzba dane z bytov je 0,051 €  za každý aj načatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 

priestoru.  
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 
Článok 13 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

1) Od dane sú oslobodené: 
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastnícve obce, ktorá je správcom dane, 
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady 

a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za 
predpokladu, že je zaručená vzájomnosť, 

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,  
e) stavby, alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym  zariadeniam, 

ztariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov 



f) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urrnové háje a rozptylové lúky, 
g) pozemky a stavby vo vlastníctve cirkvi a náboženských spoločností registrované štátom  na 

vykonávanie  náboženských obradov.  
 
 

Článok 14 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúcom po ozdaňovacom období,  

v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká  31. decembra zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom daňovníkovi  zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom 
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

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

3) Fyzická, 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.  

Článok 15 
Daňové priznania 

 
1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať vždy do 31. januára toho 

zdaňovacieho  obdobia v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňovník, ktorý nadobudol 
nehnuteľnosť vydražením  podáva daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  

2) V prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa     
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou spoluvlastníci určili, a písomne to oznámia     
správcovi dane do 25. januára príslušného  zdaňovacieho obdobia za daň ručí  každý spoluvlastník v 
pomere svojho spoluvlastníckeho podielu.         

3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám  
vypočítať. 

4) Daňovník fyzická osoba je povinná uviesť svoje meno priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné 
číslo, ak ide o právnickú osobu obchodné meno, alebo názov, identifikačné číslo, sídlo. Ďalej je 
povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.        

 
 
 
 

Článok 16 
Vyrubenie dane 

 
1) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného platobného výmeru.    
2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu daňovníkovi, koho spoluvlastníci  určili v 

dohode.  
 

 
 

Článok 17 
Platenie dane 

 
Správca dane v súlade s § 21 zák. č. 582/2004 Z.z. určuje platenie dane z nehnuteľnosti nasledovne: 

a) Daň do čiastky  20,- € je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného platobného 
výmeru. 

b) Daň  nad 20,-  € sa môže  rozdeliť na 2 rovnaké čiastky, splatné do: 
• do 31. mája 
• do 30. novembra. Je to možné len v prípade, že platobné výmery budú v dostatočnom čase 

vystavené, t.j. najneskôr do 15.marca.   
 
 
                                                                      
 
 



 
 

TRETIA ČASŤ 
 

DAŇ ZA PSA 
 

Článok 18 
 Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 

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 na sprevádzanie nevidomej osoby. 

 
 

 
Článok 19 
Daňovník 

 
Daňovníkom dane za psa je tá fyzická alebo právnická osoba ktorá je vlastníkom  psa na území obce 

Vinodol. Ak sa vlastníctvo psa nepreukáže daňovníkom  je držiteľ psa na území obce Vinodol.  
 
 

Článok 20 
Základ dane 

 
Základom dane za psa je počet psov.  

 
Článok 21 

Sadzba  dane 
 

Správca dane v súlade s § 25 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za psa v čiastke 
4 € za jedného psa na kalendárny rok.   
 

 
Článok 22 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po mesiaci, v ktorom  sa 
pes stal predmetom dane, a  zaniká prvým dňom v mesiaci nasledujúcom  po mesiaci, v ktorom  daňovník  už nie 
je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 
 

Článok 23 
Oznamovacia  povinnosť 

 
1) Daňovník je povinný  vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej 

povinnosti. 
2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 
3) V ďalším zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára 

príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou. 
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť 

správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktorá bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej 
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
 

Článok 24 
Predmet  dane 

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



2) 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. 

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 podobne. 

 
Článok 25 
Daňovník 

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

 
 
 

Článok 26 
Základ dane 

 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného  priestranstva v  m2 . 
 

Článok 27 
Sadzba dane 

 
Sadzbu dane  za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý  m 2osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 
 

1)   Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva sa považuje obdobie dlhšie jako 90 dní určeného: 
                a)  skládka: stavebného materiálu ………………………  0,13 €/m2 /deň 
                b)  ostatné    ……………………………………………..  0,13 €/m2 /deň           
1) Za prechodné užívanie verejného priestranstva sa považuje obdobie 2 -90 dní vrátane určeného : 

a) a umiestnenie strelnice inej technicko-zábavnej činnosti,  
kolotočov....................................... ........................... 3,32 €/zariadenie/deň 

b) ostatné ....................................................................... 3,32 €/zariadenie/deň  
2) Za krátkodobé - jednorázové užívanie sa považuje užívanie verejného priestranstva do 2 dní: 

a) na poskytovanie služieb v budove OcÚ.....................................   6,64 €/zariadenie/deň 
b) predaj potravinárskych výrobkov na miest.trhovisku...................   1,66 €/deň 
c) iné predajné účely napr.: odevy, textil, upomienkové predmety,  

knihy, časopisy atď na miestnom trhovisku..............................      1,66 €/deň 
 

Článok 28 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
 

Článok 29 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 

dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní dodo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených 
obcou. 

3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo 
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré 
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 
 

 
Článok 30 

Správa dane 
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. 
 



Článok 31 
Splnomocňovacie ustanovenie 

 
  Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k čl. 24 až 30, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne 
sadzby dane podľa určených kritérií, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, 
podrobnosti, náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti, spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od 
tejto dane, alebo zníženia dane, splátky dane a lehotu splatnosti splátok dane.  

 
 
 

PIATA ČASŤ 
DAŇ  ZA  JADROVÉ ZARIADENIE. 

 
 
 

Článok 32 
Predmet  dane 

 
Predmetom dane za jadrové zariadenie, je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom 
reaktore a  vyrába sa elektrická energia a to aj po časť  kalendárneho roka..  

 
 

Článok 33 
Daňovník 

 
 Daňovníkom  dane je  držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na 
prevádzku jadrového zariadenia  na výrobu elektrickej energie. 
 

 
 
 

Článok 34 
Základ dane 

 
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým 
zariadením. 

 
 
 

Článok 35 
Sadzba  dane 

 
Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie, alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadením  v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach v pásme 
 
1) Nad 2/3 polomeru......................... 0,0006 €  za   m2. 

 
Článok 36 

Vznik a zánik daňovej  povinnosti 
 
Daňová povinnosť vzniká dňom  začatia skúšobnej prevádzky  jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého 
ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.  
 

Článok 37 
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.  
 

 
 
 
 
 



Článok 38 
Vyrubenie dane a platenie dane 

 
1, Daň vyrubí správca dane platobným výmerom do 31.januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
2, Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 34a sadzby dane podľa čl.35. 
3, Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 

 
 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A STAVEBNÉ ODPADY 

 
Článok 39 

 
1, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
2, Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorý je 
a/  fyzická osoba, 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 ne je stavbou, 
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom  
území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 
(ďalej len nehnuteľnosť), 
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na  podnikanie. 
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania. 
 
 
 

Článok 40 
Dĺžka obdobia 

 
Dĺžka obdobia, na ktorý sa určuje poplatok za komunálne odpady a stavebné odpady  je  jeden  kalendárny rok. 

 
 
 
 

Článok 41 
Sadzba poplatku 

 
Správca dane v súlade s § 83 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane: 
 
 pre fyzickú osobu za kalendárny deň  …………………   0,0300 €/ 1 deň. 
 pre právnické osoby a podnikateľov  ………………….   0,1091 €/ 1 deň  

 
 

Článok 42 
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. 39 tohto VZN. V prípade že táto 
skutočnosť zanikne, zaniká aj poplatková povinnosť. 
 

Článok 43 
Ohlasovacia povinnosť 

 
    V uvedenom ustanovení sa ukladá občanovi povinnosť ohlasovať údaje, ktoré majú vplyv na zánik alebo 
zmenu  poplatkovej povinnosti 
 
Ohlasovaciu povinnosť je povinný vykonať každý poplatník do jedného mesiaca:  
a/ odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti 
b/ odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti  



c/ odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene  
    už ohlásených  údajov. 
 
* Svoje identifikačné údaje /meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo  
   prechodného pobytu/ 
* Identifikačné údaje osôb, s  ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré platí poplatok 
* V prípade právnickej osoby a podnikateľa, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
    podnikania a identifikačné číslo. 
 
Ohlasovaciu povinnosť si občan splní vyplnením predpísaného tlačiva. 
 
    Ak  poplatník požiada a predloží nasledovné doklady: 
a/ potvrdenie o tom, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí 
b/ potvrdenie o tom, že platí poplatok na inom mieste ako je jeho trvalý pobyt. 
Obec je povinná znížiť poplatok podľa najnižšej sadzby, alebo mu  poplatok odpustiť za celé preukazované 
obdobie.  

 
 

Článok 44 
Vyrubenie poplatku 

 
 
Vyrubený poplatok  je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného platobného výmeru. 

 
Článok 45 

Splnomocňovacie ustanovenia 
    
     Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje platobným výmerom za kalendárny 
rok. Poplatok je možné splatiť v  dvoch  splátkach  do 31. marca a do 30. septembra príslušného zdaňovacieho 
obdobia.  
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na 
základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením. 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdrržiava alebvo zdržiaval v zahraničí, 
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 

 
 
 

Článok 46 
Zaokrúhľovanie 

 
1. Základ dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.  
2. Daň a poplatok sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. 
 

          Článok 47 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1) Obec Vinodol zavádza miestne dane a poplatok podľa tohoto VZN prvýkrát od 1. januára 2011. Toto 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010 
2) Na daňové povinnosti do roku 2011 sa vzťahujú doterajšie predpisy. 

 
               

Článok 48 
Zrušovacie  ustanovenia 

 
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku sa ruší : 
 

       VZN o miestnych daniach č.4/2009 
 
 
 
Vo Vinodole dňa 13.12.2010 
                                                                                                                               ………………………………… 
                                                                                                                                             Stanislav Melišek 
                                                                                                                                                 starosta obce 



 
 
 
 
 


