
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POZDIŠOVCE
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

č. 03/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Pozdišovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustano-
venia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších práv-
nych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, 
§ 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo
na tomto

všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Pozdišovce
ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,a) 
určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a po-b) 
platníka,
ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.c) 

§ 2
Druhy miestnych daní

Obec Pozdišovce zavádza a ukladá od 1. januára 2012 na svojom území tieto miestne dane:1. 
daň z nehnuteľností,a) 
daň za psa,b) 
daň za užívanie verejného priestranstva,c) 
daň za nevýherné hracie prístroje.d) 

Obec ukladá od 1. januára 2012 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné staveb-2. 
né odpady.

§ 3
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), d) zákona o miestnych daniach 1. 
a poplatku je kalendárny rok.
Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia2. 

za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím doba (každý aj začatý deň), počas kto- ▪
rej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo.



DRUHÁ ČASŤ

§ 4
Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa
daň z pozemkov,a) 
daň zo stavieb,b) 
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).c) 

DAŇ Z POZEMKOV

§ 5
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25 zo zákla-1. 
du dane.
Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:2. 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,30% zo základu dane,a) 
trvalé trávne porasty na 0,50% zo základu dane,b) 
záhrady na 0,25% zo základu dane,c) 
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,50% zo základu dane,d) 
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,50% zo základu dane,e) 
zastavané plochy a nádvoria na 0,30% zo základu dane,f) 
stavebné pozemky na 0,45% zo základu dane,g) 
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,55% zo základu dane.h) 

DAŇ ZO STAVIEB

§ 6
Sadzba dane

Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za kaž-1. 
dý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci pre:2. 

stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 0,046 € za každý aj za-a) 
čatý m2 zastavanej plochy,
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdo-b) 
hospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu na 0,069 € za každý aj začatý m2 za-
stavanej plochy,
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov a individuálnu rekreáciu na 0,209 € za každý c) 
aj začatý m2 zastavanej plochy,
za samostatné samostatne stojace garáže stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané d) 
na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,165 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
priemyselné stavby a stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na e) 
skladovanie a administratívu na 0,398 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu na 0,929 € za kaž-f) 
dý aj začatý m2 zastavanej plochy,
ostatné stavby na 0,232 € za každý aj začatý mg) 2 zastavanej plochy.



Obec ročnú sadzbu dane podľa ods. 2 zvyšuje pri viacpodlažných stavbách u:3. 
stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby o 0,024 € Sk za každý aj za-a) 
čatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdo-b) 
hospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu o 0,033 € za každý aj začatý m2 za-
stavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu o 0,033 € za každý c) 
aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, 
priemyselné stavby a stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, s výnimkou stavieb d) 
na skladovanie a administratívu o 0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie 
podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu o 0,066 € za kaž-e) 
dý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,
ostatné stavby o 0,033 € za každý aj začatý mf) 2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie okrem pr-
vého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

§ 7
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý 1. 
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Ročnú sadzbu dane z bytov uvedené v ods. 1 obec zvyšuje v obci u:2. 

bytov na 0,046 € za každý začatý ma) 2 podlahovej plochy bytu,
nebytových priestorov na 0,033 € za každý začatý mb) 2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane

Obec oslobodzuje od dane z pozemkov:1. 
pozemky, na ktorých sú cintoríny,a) 
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, cirkvami, pozemky verejne prístupných priesto-b) 
rov a športovísk.

Obec oslobodzuje od dane zo stavieb stavby, slúžiace školám, školským zariadeniam, cirkvám a stavby uží-2. 
vané na účely sociálnej pomoci.
Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia o 50% zo sadzby 3. 
dane držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj úplne 
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný úrad obce o oslobo-4. 
denie alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od dane alebo zníženia dane. 
V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia od dane alebo zníženia dane a 
každú zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa, keď tieto 
skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Daňovník k žiadosti o zníženie dane doloží5. 

podľa § 8 ods. 3 preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.a) 

§ 9



Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v spoluvlastníctve

Písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku) o určení spoluvlastníka na 1. 
podanie daňového priznania, spoluvlastníci oznámia obecnému úradu obce na predpísanom tlačive uvede-
ného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tla-
čivo je pre daňovníkov k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovníci sú povinní tlačivo si sami vypísať 
podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

§ 10
Platenie dane v splátkach

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch splátkach a to:
50% dane z nehnuteľnosti splatná do 31. mája a 50% dane z nehnuteľnosti splatná do 30. septembra kalen-1. 
dárneho roka za ktorý sa daň vyrubuje.
Daň možno zaplatiť aj naraz.2. 

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§ 11
Povinnosť daňovníka

Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote 
do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto 
nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsoby preukazovania vzni-
ku a zániku daňovej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je 
povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce 
alebo poštou.

§ 12
Sadzba dane

Obec určuje sadzbu dane 3,30 € za jedného psa a kalendárny rok.

§ 13
Spôsob vyberania dane

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
v hotovosti priamo do pokladne obce,a) 
bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 4201820003/5600 vedený v DEXIA banka, po-b) 
bočka Michalovce.

§ 14 
Splatnosť poplatku

Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad obce každoročne 1. 
do 15. mája kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je splatný do 31. mája kalendárneho roka.Výšku po-
platku určuje obec na 12,- € /osoba/rok, (maximálne 36,- € / 1 TKO nádoba pre domácnosť), každá ďalšia 
je spoplatnená plným paušálom podľa zmluvy s TaZS Michalovce.



§ 15
Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku

Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi podľa § 83 
zákona o miestnych daniach a poplatku, na základe predložených podkladov:

k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku (potvrdenie zamestnávateľa alebo do-a) 
klad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí),
k § 83 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach a poplatku (potvrdenie vojenského útvaru alebo b) 
vojenskej správy),
k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach a poplatku – z dôvodu:c) 

choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo v liečebnom ústave (potvrdenie obvodného leká- ▪
ra)
služobnej cesty mimo bydliska (potvrdenie zamestnávateľa) ▪
iného (čestné vyhlásenie) ▪
štúdia (potvrdenie zo školy) ▪

§ 16
Prechodné a záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Pozdišovce na svojom 1. 
zasadnutí dňa 2. decembra 2011 uznesením č.5/2011.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012 a ruší VZN č.02/2009 zo dňa 20. 2. 
novembra 2009

V Pozdišovciach, 5.12.2011 Ing. Ján Čižmárik
 starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 5.12.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa 22.12.2011


