
 

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov s použitím § 1 ods. 1 a 2 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov a 

§ 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov    v y d á v a   toto:  

 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie  

č. 3/2017 
 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

na území obce    K r u ž n á 
 

  
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní a miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sa vyberajú na území 

obce Kružná, jednotlivé sadzby dane a poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia 

dane a poplatkov, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku daňovej 

a poplatkovej povinnosti, splatnosti daní a poplatkov a oslobodenia od platenia daní 

a poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní a poplatkov a aj ďalšie 

náležitosti vyberania miestnych daní a poplatkov na území obce Kružná.  

2. Obec Kružná ukladá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Kružná tieto 

miestne dane /ďalej len dane/: 

a. daň z nehnuteľností  

b. daň za psa 

c. daň za užívanie verejného priestranstva 

d. daň za predajné automaty 

e. daň za nevýherné hracie prístroje 

3. Obec Kružná na svojom území ďalej ukladá miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku okrem dane za užívanie verejného 

priestranstva je kalendárny rok. 



Článok II. 

Daň z nehnuteľností 

§ 2 

 

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a. daň z pozemkov, 

b. daň zo stavieb. 

 

§ 3 

Daň z pozemkov 
 

1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak je vlastník 

pozemku. 

2. Daňovníkom dane z pozemkov je 

                 a., fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodárenie 

                      náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až  

                      do vykonania pozemkových úprav, 

                 b., nájomca ak 

                      1., nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov,  

                           a nájomca je zapísaný v katastri, 

                      2., má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 

                      3., má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a.,.  

3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1 a 2, daňovníkom je osoba, ktorá 

pozemok skutočne užíva 

4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane 

z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak 

sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní 

spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak je pozemok 

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja 

manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.   

 

§ 4 

Predmet  dane z pozemkov  

 

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v tomto členení: 

a. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 

b. záhrady, 

c. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 

d. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

e. stavebné pozemky 

2. Predmetom dane z pozemkov nie sú: 

a. časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú 

predmetom dane zo stavieb,  

b. pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie 

s výnimkou verejných účelových komunikácií. 

3. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie 

pozemku podľa katastra okrem stavebných pozemkov. Pre zaradenie lesného pozemku 

do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.  



4. Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom 

povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je 

predmetom dane zo stavieb. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, 

ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 

5. Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je pozemok uvedený v právoplatnom  

    stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú    

    úpravu.  

6. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane  

    z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 

7. Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami, ktoré majú jedno  

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

    základom sa považujú za zastavané plochy a nádvoria, resp. ostatné plochy.   

 

§ 5  

Základ dane a sadzba dane  

 

1. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých 

trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.  

2. Základom dane z pozemkov u záhrad, zastavaných plôch, ostatných plôch  je hodnota 

pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na 1 m2  

pozemku.  

3. Základom dane u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívaných vodných plôch je hodnota pozemku 

bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku 

zistenej na 1m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  

4. Základom dane u stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnota pozemku stanovení podľa písm. 8. 

5. Hodnota pôdy u pozemkov ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov je 0,2984 

€/m2.  

6. Hodnota pôdy u trvalých trávnatých porastov sa stanoví na 0,0682 €/m2. 

7. Hodnota pozemkov u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a u ostatných pozemkov 

okrem stavebných pozemkov sa  stanoví na  1,32 €/m2. 

8. Hodnota stavebných pozemkov sa stanoví 13,27 €/m2.  

9. Hodnota pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníkov 

      s chovom rýb a u ostatných hospodársky využívaných vodných plôch sa stanoví na   

      0,018 €/m2.        

10. Ročná sadzba dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov je 

0,54 % zo základu dane.  

11. Ročná sadzba dane z pozemkov u TTP je 1,25 % zo základu dane.            

12. Ročná sadzba dane z pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy 

a rybníkov s chovom rýb a u ostatných hospodársky využívaných vodných plôch je 

0,35 % zo základu dane 

13. Ročná sadzba dane z pozemkov u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a u ostatných 

pozemkov je 0,30 % zo základu dane. 

14. Ročná sadzba dane u pozemkov u stavebných pozemkov je 0,30 % zo základu dane. 

 

 

 

 



§ 6 

Daň zo stavieb 

 

1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby.  

2. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1, daňovníkom je fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. 

3. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je 

každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 

spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní 

spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu na dani.  

Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkov dane zo stavieb 

sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.  

 

§ 7 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v tomto členení: 

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

stavbu, 

b. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

c. stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu,  

d. samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely,  

e. priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu  

f. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu 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, spojené so zemou pevným základom. 

3. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. 

 

§ 8 

Základ dane a sadzba dane 

 

1. 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.  

2. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,0350 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.  

3. Základné sadzby dane podľa odseku 2 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách najviac 

o (0,035 €) m2 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie 

okrem prvého nadzemného podlažia.  

4. Ročná sadzba dane zo stavieb zo stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu je 0,3500 €/m2. 

5. 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.  



6. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie 

než 0,8 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode 

stavby.  

7. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa určí 

tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane 

sadzbou určenou na príslušný účel využitia stavby a daň sa vypočíta ako súčet 

pomerných častí dane, pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej 

plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia k celkovej podlahovej 

ploche stavby.  

 

§ 9 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
 

1. Od dane sú oslobodené: 

a. pozemky, stavby, vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, 

b. pozemky prenajaté obcou od právnických osôb a fyzických osôb na základe 

zmlúv 

c. pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, na vykonávanie 

náboženských obradov vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností 

registrovaných štátom, 

d. pozemky, na ktorých sú cintoríny, 

 

2. Daňová  povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 

zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, 

a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 

vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. Ak sa daňovník stane 

vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová 

povinnosť týmto dňom.  

3. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností 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 

nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľností, 

alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.  

4. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane  

      do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Za rok  

      2013 daňovník podá daňové priznanie, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich  

      na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie 

      dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne 

      nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať 

      priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník vždy musí podať  

      daňové priznanie, ak na to vyzve správca dane. 

5. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok alebo stavba 

oslobodená od dane podľa odseku 1. 

6. Ak je pozemok a stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, ak sa spoluvlastníci 

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

skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie 

daňového priznania, inak priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. 

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. 



7.  Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet 

dane a daň si sám vypočítať.  

8. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, 

titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú 

osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, 

identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný 

vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú 

chránené podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona  

      č. 602/2003 Z. z. v znení  neskorších predpisov. 

9. Daňové priznanie možno podať na tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej  

      republiky. Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kružnej  

      v úradných hodinách.  

10. K daňovému priznaniu je potrebné podľa podmienok a situácie doložiť doklady 

o vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k nehnuteľností. Tieto doklady je povinný 

daňovník doložiť vždy na výzvu správcu dane.  

11. Správu dane z nehnuteľnosti vykonáva obec Kružná prostredníctvom starostu obce 

a povereným zamestnancom obce Kružná. Postavenie povereného zamestnanca obce – 

správu dane z nehnuteľností nemá hlavný kontrolór obce Kružná. Tým ale nie je 

dotknuté jeho právo vykonávať na tomto úseku výkon verejnej správy kontrolu podľa 

osobitných právnych predpisov.  

12. Daň z nehnuteľností sa vyrubuje za zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru 

kalendárneho roka. Pritom sa neprihliada na zmeny, ktoré nastanú v priebehu 

kalendárneho roka, s výnimkami stanovenými platnou právnou úpravou.  

13. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného 

výmeru. 

 

 

Článok III. 

§ 10 

Daň za psa 
 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a. vlastníkom psa alebo  

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

2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 

3. Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo 

používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.  

4. Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím je občan, ktorý pri písomnom oznámení 

daňovej povinnosti preukáže tento zdravotný stav.  

5. Základom dane je počet psov. Sadzba dane je 10,00 € ročne za jedného psa 

a kalendárny rok.  

6. Daň za psa je splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného roka. 

7. 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.   

8. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec v tomto prípade vyrubí daň platobným 

výmerom.  



9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa ods. 6, 

správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, 

za ktoré bola daň zaplatená.  

10. Vo správe dane je miestnou príslušnou obcou obec, na ktorej území je pes chovaný.    

 

Článok IV. 

§ 11 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

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

priestranstva.  

2. Verejným priestranstvom na účely osobitného užívania verejného priestranstva sú 

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

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 a podobne. Zoznam verejných priestranstiev na 

verejné užívanie schvaľuje obecné zastupiteľstvo a je prílohou tohto VZN. 

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 0,0550 €/m2 za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.  

7. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

      správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Zároveň daňovník oznámi 

      predpokladaný termín zániku osobitného určenia verejného priestranstva.  

9. Správca dane vyrúbe daň za užívanie verejného priestranstva, ak daňovník nenahlási 

vznik daňovej povinnosti a ak daňovník nezaplatí daň do lehoty splatnosti.  

 

 

Článok V. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

§ 12 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru 

a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejností.  

2. Nevýherné hracie prístroje sú: 

a. elektronické prístroje na počítačové hry 

b. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na 

zábavné hry.  

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  

5. Sadzba dane je 20,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok.  

6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 

prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.  



7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinností 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.  

8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 

do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

9. 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.  

Článok VI. 
§ 13 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce Kružná.  

2. 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 pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, 

ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný 

účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,  

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, 

3. Ak má podľa odseku 2, písm. a. v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak takáto osoba má 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. Ak takáto osoba má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

súčasne je fyzickou osobu oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto 

jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú 

prevádzkareň, poplatok sa platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.   

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok 

ručí vlastník nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený 

spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca súhlasí.   

5. Platiteľ a poplatník sa môže písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

6. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2, písm. a žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať 

jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca.  

7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, 

a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

       

 

 



 

§ 14 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 0,0274 Eur za osobu a kalendárny deň. 

2. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá vlastní v obci nehnuteľnosť, ale nemá trvalý 

pobyt v obci je 0,0274 Eur za osobu a kalendárny deň. 

3. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu oprávnenú na 

podnikanie je 0,0960 Eur za osobu a kalendárny deň. 

 

§ 15 

Určenie poplatku 

 

Poplatok za zdaňovacie obdobie je súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní 

v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju 

užívať.  

 

§ 16 

Oznamovacia povinnosť 
 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik 

poplatkovej povinnosti do 30 dni odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a  

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

v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácností, ak 

poplatníkom je fyzická osoba oprávnená na podnikanie, názov alebo obchodné meno, 

sídlo alebo miesto podnikania a IČO, 

b. uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c. ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku .  

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.  

 

 

§ 17 

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.   

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 podľa odseku 1 alebo 

odseku 2. 



 

 § 18 

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.  

2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe 

podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce.  

3. Podklady, na základe ktorých poplatník sa preukáže, že v zdaňovacom období viac 

ako 90 dní sa nezdržiaval alebo sa nezdržiava na území obce sú: 

a. potvrdenie o výkone vojenskej služby,  

b. potvrdenie zamestnávateľa o zamestnávaní v zahraničí alebo 100 km mimo 

rozsahu obce 

c. potvrdenie zo školy 

 

 

Článok VII. 

Spoločné prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 19 

 

1. Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.  

2. Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sa 

zaokrúhľujú na eurocenty nadol.  

3. Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií  

      č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov  

      zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.  

4. Oslobodenia od dane za stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1. písm. g aj j. zákona 

Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších 

predpisov a oslobodenia od dane z bytov podľa § 11 c  

      ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani  

      z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až   do  uplynutia 

      lehoty na oslobodenie.  

5. Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších 

predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.  

6. Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady 

č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona 

Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov sa dokončí podľa doterajších predpisov.  

7. Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani 

z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 

544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za zdaňovacie 

obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, ktoré 

nastali do účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.  

8. Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom 

dane z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej 

dane z nehnuteľností zaplatenej podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 



obdobia, začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal 

vlastníkom predmetnej nehnuteľností udelením príklopu. Vlastník, ktorý nadobudol 

nehnuteľnosť v dražbe udelením príklopu, zaplatí pomernú časť ročnej dane 

z nehnuteľností za príslušné zdaňovacie obdobie, začínajúc mesiacom nasledujúcim 

po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.  

9. Daňovník a poplatník platí / odvádza / dane a poplatok správcovi dane a poplatku obci 

Kružná týmto spôsobom:  

a. v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na 

Obecnom úrade v Kružnej. 

b. šekom, ktorý dostanete na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce Kružná 

c. odvodom na účet obce Kružná č. účtu: 23 921 582/0200 prevodným príkazom. 

10. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, postupuje 

sa podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona SNR  

      č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

§ 20 

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kružnej 

dňa 12.12.2017 uznesením č. 47/2017.  

2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Kružnej. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružná nadobúda účinnosť od 1. januára 

2018.   

 

 

 

                                                                                                          Ondrej   L i p t á k 

                                                                                                               starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

Zoznam verejných priestranstiev určených na verejné užívanie vo vlastníctve obce 

 

 

a. Miestne komunikácie 

b. Verejné priestranstvo Pášt 

c. Verejné priestranstvo pred Klubom mladých 

d. Nádvorie obecného úradu 

e. Verejné priestranstvo pri pamätnom stĺpe obce 


