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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci KOREJOVCE , dňa: 30.11.2015. 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci KOREJOVCE, dňa: 16.12.2016. 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2017. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v KOREJOVCIACH, na základe  §  6  zák.  SNR  č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach   

a   miestnom   poplatku   za   komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady v y d á v a  pre 

územie obce KOREJOVCE toto 

 

 

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 
 

č. 02/ 2016 

 

o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce KOREJOVCE. 

 

 

I. č a s ť 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 

          (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce KOREJOVCE. 

           (2) Obec  KOREJOVCE  na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a/ daň z nehnuteľností, 

b/ daň za psa, 

c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 

           (3) Obec KOREJOVCE na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

           (4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady je kalendárny rok. 
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II. č a s ť 

 

MIESTNE DANE 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

§ 2 

 

                Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a/ daň z pozemkov, 

b/ daň zo stavieb, 

§ 3 

Daň z pozemkov 

 

          (1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 

582/2004  Z. z.  o miestnych   daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). 

          (2)  Predmetom  dane  z pozemkov  sú  pozemky  na  území  obce   KOREJOVCE v 

členení podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach, pričom zaradenie 

pozemku do príslušnej skupiny sa určuje na základe zaradenia pozemku v katastri. 

          (3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona č. 

582/2004 o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho 

obdobia. 

Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem 

prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou. 

          (4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov 

nasledovná:   

 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,     

    trvalé trávne porasty         0, 50 % zo základu dane 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b/ záhrady                                                                     0,25 % zo základu dane 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy    0,25 % zo základu dane 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

    využívané vodné plochy                                  0,25 % zo základu dane 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e/ stavebné pozemky                                                 0,25 % zo základu dane 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           (5) Hodnoty jednotlivých druhov pozemkov podľa zákona č. 582/2004 o miestnych 

daniach v €/m2: 

 

Členenie                                             hodnota v Eur /m2                 ročná sadzba dane v % 

A/ orná pôda                     0,268      0,50  

B/ trvalé trávnaté porasty                0,031       0,50  

C/ záhrady                                       1,320          0,25  

D/ lesné pozemky na ktorých sú 

     hospodárske lesy            0,030         0,25 

E/ zastavané plochy a nádvoria   1,320        0,25   

F/ stavebné pozemky      13,27          0,25  

G/ ostatné plochy okrem stavebných 

     pozemkov      1,320     0,25  

 
 

§ 4 

Daň zo stavieb 

 

           1) Daňovníkom dane zo stavieb sú vlastníci, resp. správcovia stavieb podľa ustanovení 

§ 9 zákona č.582/2004 o miestnych daniach. 

           (2) Predmetom  dane  zo  stavieb  sú  stavby  na území obce KOREJOVCE, ktoré majú 

jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží,  spojené so zemou pevným základom, 

alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala 

užívať. 

           (3) 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 prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

           (4) Na zaradenie stavby podľa ods. 5 je rozhodujúci účel využitia k 1.1. zdaňovacieho 

obdobia. 

           (5) Ročná  sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2  zastavanej plochy: 

 

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  

       0.033 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky , stavby pre vodné hospodárstvo,   

    stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane  

    stavieb na vlastnú administratívu 

                0.033 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

                                   0.033 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d/ samostatne stojace garáže  

         0.132 € 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e/ stavby hromadných garáží 

       0.132 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f/  stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

0.132 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby  

    využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  

    administratívu 

                      0.165 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu  

    súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

       0.331 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

i/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/  

       0.099 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           (6) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ až  h/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných 

stavbách zvyšuje  o  0,033 €  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

           (7)  Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou 

konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona 

považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou. 

           (8) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť 

nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode 

stavby. 

 

§ 5 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

             (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 nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, 

vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav 

k l. januáru zdaňovacieho obdobia. 

              Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 
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zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.  

           (2)  Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník  povinný podať  príslušnému správcovi  

dane do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia,  v ktorom mu vznikla daňová povinnosť 

k týmto daniam podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach 

neustanovuje inak. 

            (3) V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu  roka,  

daňová  povinnosť  vzniká  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ 

stal vlastníkom nehnuteľnosti. Zároveň platí, že daňovník je povinný podať priznanie k dani z 

nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.        

            (4) Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v 

spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové 

priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý 

spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 

príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto 

skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor 

v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva 

jeden z manželov. 

            (5) Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce 

na vyrubenie. 

            (6)  Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto 

tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a 

dodatočné priznanie. 

            (7) V priznaní k dani z nehnuteľností sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, 

priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú 

osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, 

ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť 

všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností. Osobné údaje podľa tohto odseku sú 

chránené podľa osobitného predpisu. 

            (8) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.   

            (9)  Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z 

nehnuteľností, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým 

rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému 

rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie. 

           

 DAŇ ZA PSA 

 

§ 6 

 

          (1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 
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           Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

          (2) Daňovníkom je fyzická  osoba  alebo  právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo 

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

          (3) Základom dane je počet psov. 

          (4) Sadzba dane je 3,00 € za jedného psa za kalendárny rok. 

Za každého ďalšieho psa sa sadzba zvyšuje o 3,00 € ročne. 

          (5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

          (6)  Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 

31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. 

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je 

povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.  

           (7) Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, 

správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla 

daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.   

           (8) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani za psa, 

správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane.  

Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti 

novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.  

           (9) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.   

           (12) Priznanie k dani za psa sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive 

daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné 

priznanie. 

           (8) Spôsob preukazovania zániku daňovej povinnosti je písomne. 

           (9) Spôsoby vyberania dane: 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ na bežný účet obce 

 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 7 

 

          (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. 
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          (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. Osobitným užívaním verejného 

priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo 

havárie rozvodov a verejných sietí. 

           (4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 

užíva. 

           (5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

           (6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,066 € za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.  

           (7) Daňová  povinnosť  vzniká  začatím  užívania  verejného  priestranstva a zaniká 

ukončením užívania verejného priestranstva. 

           (8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

           (9)  Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť 

splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.  

   (10)  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. 

 

 

III. časť 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
§ 8 

 

      Poplatok sa platí za: 

a)   činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom bez obsahu škodlivín nasledovne: 

 za zmesový komunálny odpad  a objemný odpad vyrubením poplatku na 1 

osobu a rok 

 za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške hmotnosti odpadu 

za kg 

b)   činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

c)  triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 
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d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

e)    náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu 

 

§9 

Poplatník 

 

              (1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým 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  nie  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. 

              (2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný  

pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto 

ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu 

alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/. 

 

§10 

Platba poplatku  

             (1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok 

ručí 

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov 

alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca 

určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k 

určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, 

ktorý poplatok pre obec vyberie 

 

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

             

§11 

Sadzba poplatku 

            (1)  Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je 4,00 Eur na osobu za kalendárny 

rok pre FO. 

            (2)  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,015 € za kg. 
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            (3) Majiteľom domov - rekreačných chát, ktorý sa nezdržiavajú vo svojej nehnuteľnosti 

celoročne sa vyrubí poplatok vo výške 4 € na osobu/rok. 

           (4) Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov pre 

právnické osoby – podnikateľov v obci je 8 € na osobu za každého zamestnanca na rok, ak sa 

nepoužije množstvový zber. 

 

§12 

Spôsob určenia poplatku 

            (1) Pri určení celkovej výšky poplatku sa postupuje podľa posledných údajov, známych 

správcovi poplatku, tak, že sa započíta počet osôb prihlásených ku dňu vystavenia platobného 

výmeru na trvalý resp. prechodný pobyt. 

 

§13 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

           (1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak 

poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. 

           (2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do 

konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

           (3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

           (4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v 

lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený 

poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 

splatnosti prvej splátky. 

           (5) Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec vyrubí po jeho 

odovzdaní na mieste určenom obcou na základe vážneho lístka. Splatnosť poplatku je 15 dní 

od dňa doručenia. 

  

§14 

Oznamovacia povinnosť 

             (1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik 

poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj 

identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 

2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo 

alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277616
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277602
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277602
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6277667
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             (2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo 

dňa, keď tieto nastali. 

           (3) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z 

dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

 

§15 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

         (1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.  

         (2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže 

splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré 

obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

         (3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

  

IV. č a s ť 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 9 

Spoločné ustanovenia 

 

              (1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec KOREJOVCE 

prostredníctvom starostu obce a Obecného zastupiteľstva. 

  

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

              (1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a poplatkoch za komunálny odpad a zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní. 

              (2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce KOREJOVCE, sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Korejovciach, a to uznesením 5/2016 dňa 16.12.2016. 

               (3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Korejovce na rok 2016  č. 03/2015. 

             (4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Korejovciach. 
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             (5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017. 

 

 

V Korejovciach, dňa: 16.12.2016. 

Mgr. Marek FEK 

                                                                                                                        starosta obce 


