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VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022

Obec Staškov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a

_______________________________________________________
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2021
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Staškov
§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie druhov
miestnych daní a poplatku, sadzieb daní a poplatku, vzniku a zániku poplatkovej
povinnosti, a ďalších náležitostí vyberania miestnych daní a poplatku na území Obce
Staškov.
§2
Predmet nariadenia
1. Obec Staškov, ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto všeobecne záväzným
nariadením upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní na
území Obce Staškov.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Druhy miestnych daní:
daň z nehnuteľností
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
PRVÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov

§3
Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v k.ú. Staškov 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.
3. Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou
verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne
železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb
podľa §10 ods. 3. zákona č. 582/2004 Z.z..
4. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa § 3 odseku 1 tohto VZN je určujúce
zaradenie pozemku podľa katastra, ak v § 3 odseku 5 tohto VZN nie je ustanovené inak.
Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o
lesy.
5. Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2zákona č. 582/2004 Z.z..
alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa §
14 zákona č. 582/2004 Z.z. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely,
ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
6. Stavebným pozemkom podľa § 3 odseku 4 tohto VZN nie je na účely tohto zákona
pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide
o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
7. Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa § 3 odseku 1 písm. d) tohto VZN
sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov
hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
8. Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2
zák. č. 582/2004 Z.z., sa považujú za pozemky podľa § 3 odseku 1 písm. c) tohto VZN.
§4
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, viniče, ovocné
sady, a trvalé trávnaté porasty je hodnota bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkom v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č.582/2004 Z.z.
nasledovne:

kód kat. územia
trávnaté porasty
858633

Hodnota v eurách/m2
orná pôda
trvalé

kat. územie
Staškov

0,2124

0,0265

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.582/2004
Z.z. nasledovne.
Druh pozemku

hodnota pozemku v €/m2

záhrady

1,85

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85

Stavebné pozemky

18,58

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku zistenej na1 m2podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku.
Druh pozemku
Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

hodnota pozemku v €/m2
1,85

§5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky v § 3 ods. 1 písm.
a),b),c),d),e) takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,847 %,
b) záhrady 0,738 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,738 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 1,884 %
e) stavebné pozemky 0,471 %.
§6
Výpočet dane z pozemkov
1. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 tohto VZN a ročnej
sadzby dane z pozemkov podľa § 5 tohto VZN.

Daň zo stavieb
§7
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Staškov, k. ú. Staškov 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) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e )stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h)stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i)ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží
alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené
pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
4. Na zaradenie stavby podľa § 7 odseku 1 tohto VZN je rozhodujúci účel jej využitia k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia.
§8
Základ 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.
Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera
zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni
najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

§9
Sadzba dane
1. Správca dane v súlade s § 12 ods. 1, 2 zákona č.582/2004 Z.z, určuje ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu:
0,119 €/m2
b)stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu, 0,111 €/m2
c)chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,0,510 €/m2
d)samostatne stojace garáže, 0,353 €/m2.
e)stavby hromadných garáží,0,353 €/m2.
f)stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,0,353 €/m2.
g)priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
0,707 €/m2
h)stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 1,022 €/m2
i)ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,236 €/m2
2. Upravené ročné sadzby uvedené v predchádzajúcom odseku sa zvyšujú pri viac
podlažných stavbách o 0,063 €. za každý začatý m2 zastavanej plochy za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 10
Výpočet dane z pozemkov
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 8 tohto VZN a ročnej
sadzby dane zo stavieb podľa § 9 tohto VZN.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa
§ 8 tohto VZN a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 9 tohto VZN zvýšenej o súčin
počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 9 ods. 2 tohto VZN. Do počtu
ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa
nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
Daň z bytov
§ 11
Predmet dane
1. 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.

2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový
priestor.
§ 12
Základ dane
1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2 .
§ 13
Sadzba dane
1. Správca dane určuje v súlade s § 16 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. ročnú sadzbu dane z
bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru nasledovne:
a) byty
0,119 €/m2
b) nebytové priestory
0,119 €/m2

§ 14
Výpočet dane z bytov
1. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 12 tohto VZN a ročnej sadzby
dane z bytov podľa § 13 tohto VZN.
§ 15
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory uvedené v § 17 ods.
1 zákona č. 582/2004 Z.z..
2. Správca dane v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. ustanovuje, že od dane z
pozemkov sú oslobodené aj:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
§ 16
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 nehnuteľností 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 alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia
príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej
nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová
povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve
alebo rozhodnutia o dedičstve.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 17
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 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 držiteľ preukazu fyzickej
osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
§ 18
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 19
Základ dane
1. Základom dane je počet psov.
§ 20
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba
dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane na jedného psa takto:
a) v rodinnom dome, v bytovom dome 5,- €
§ 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa§ 17 ods. 1 tohto VZN a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane .

TRETIA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 22
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 správcu dane. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú
pozemky, ktoré správca dane prenajal 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. Osobitným
užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s
odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 23
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 24
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 25
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) jednorazové užívanie ambulantný predaj 3,10€/m2- plochy zaberanej predajným
stánkom a každý aj začatý deň,
b) jednorazové užívanie verejného priestranstva na predaj z motorového
vozidla 2,10 €/m2 –plochy zaberanej motorovým vozidlom a každý aj začatý deň,
c) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného a iného
odpadu
•
•
•
•

na dobu do 3 dni
0,032 €/m2/deň
za každý ďalší za počatý deň
0,047 €/m2/deň
za postavenie cirkusov, kult. podujatí 0,047 €/m2/deň
prenájom verejného priestranstva počas Kronerovho pohára – cena 6,30 €/m2

d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,25 €/deň
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 27
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Správca dane môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník
môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť
aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
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.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 28
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hotel,
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba
na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§ 29
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 30
Základ dane
1. Základom dane je počet prenocovaní.

§ 31
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane na osobu a prenocovanie vo výške 0,70 €
§ 32
Vyberanie dane
1. Daň za ubytovanie za správcu dane od daňovníka vyberá platiteľ dane.
2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
3. Platiteľ dane je povinný podať oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani za
ubytovanie do 30 dní na Obci Staškov vyplnením určeného tlačiva (príloha k VZN č. 1 )
4. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu všetkých ubytovaných osôb pre potreby kontroly dane
za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň ubytovania. Evidencia musí obsahovať: a)
meno , priezvisko, dátum narodenia a úplnú adresu ubytovanej osoby,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
c) deň príchodu a deň odchodu,
d) počet prenocovaní.
5. Platiteľ dane daňovníkovi za úhradu dane za ubytovanie odovzdá príjmový pokladničný
doklad, ktorého kópiu vedie vo svojej evidencii. V prípade, že daňovník požiadal o vystavenie
faktúry za poskytnuté ubytovanie, prevádzkovateľ je povinný ako samostatnú položku na
faktúre uviesť daň za ubytovanie.
6. Platiteľ dane predkladá správcovi dane do 15. 01. nasledujúceho kalendárneho roka hlásenie k
miestnej dani za ubytovanie formou ročného vyúčtovania výberu dane za ubytovanie (príloha k
VZN č. 2), následne správca vystaví rozhodnutie, ktoré je povinný daňovník uhradiť v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Platiteľ dane daň za ubytovanie môže platiť
správcovi dane poštovou poukážkou, prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave, alebo v
hotovosti do pokladne správcu dane do výšky 331,94 €.

PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 33
Predmet dane
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za
predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§ 34
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
§ 35
Základ dane

1. Základom dane je počet predajných automatov.
§ 36
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane 71 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
2. Ak daňovník prevádzkuje automat po dobu kratšiu ako je kalendárny rok, platí len
pomernú časť dane za celé mesiace.
§ 37
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu
dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§ 38
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom,
kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania,
IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 39
Predmet dane
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 verejnosti.
2. Nevýhernými hracími prístrojmi sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
§40
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§41
Základ dane
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§42
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 75 €.
2. Ak daňovník prevádzkuje nevýherný hrací prístroj po dobu kratšiu ako je kalendárny
rok, platí len pomernú časť dane za celé mesiace.
§ 43
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k
zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového
správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene
správcu dane.
§ 44
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných
hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto
podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
a výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
nevýherných hracích prístrojov.
SIEDMA ČAŤ
§ 45
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania
3. Ak má osoba podľa § 45 odseku 2 písm. a) tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt a
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 45
odseku 2 písm. a) tohto VZN 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.
4. 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6. Ak viacero poplatníkov podľa § 45 odseku 2 písm. a) tohto VZN 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 v
plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako
aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 45 odseku
2 tohto VZN, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 46
Sadzba poplatku
1. Obec Staškov stanovuje sadzbu poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý alebo
prechodný pobyt v obci alebo pre fyzickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť v obci v zmysle § 45 odsek 2 písm. a) tohto VZN vo výške
0,0726 € za osobu a deň. / 4 ks žetóny/
2. Sadzba poplatku pre právnickú osobu ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť v obci v zmysle § 45 ods. 2 písm. b) tohto VZN je vo výške 0,0726€ za
deň. / 4 ks žetóny/
3. Sadzba poplatku pre podnikateľa ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
v obci v zmysle § 45 ods. 2 písm. c) tohto VZN je vo výške 0,0726 € za deň x
ukazovateľ produkcie/ počet osôb / 4 ks žetóny/
4. Ak poplatník zaplatí žetóny podľa určeného poplatku a nebudú mu postačovať na
likvidáciu odpadu, môže si zakúpiť ďalšie po 3,30 €/1 ks

5. Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je
vo výške 0,051 €/kg.
§ 47
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje:
a) za fyzickú osobu, ktorá je prihlásená k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci alebo
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť sa stanovuje poplatok ako
súčin sadzby podľa § 46 ods. 1 tohto VZN a počtu kalendárnych dní v určenom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, resp.
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnená ju užívať
b) za právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť podľa § 45 ods.
2 písm. b) nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie sa určuje poplatok
ako súčin sadzby poplatku podľa § 46 ods. 2 tohto VZN a počtu kalendárnych dní v
zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov
c) za podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť podľa § 45 odsek 2
písm. c)nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania sa určuje poplatok ako súčin
sadzby poplatku podľa § 46 odsek 3 tohto VZN a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom
období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
§ 48
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov
1. Ukazovateľ produkcie je súčet priemerného prepočítaného počtu osôb pripadajúci na
zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom v
pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu, alebo ktoré sú u poplatníka v
štátno-zamestnaneckom pomere , alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto
osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je
oprávnený užívať, nachádzajúcu sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú
osoby, ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
§ 49
Rozhodujúce obdobie
1. Rozhodujúcim obdobím pre ukazovateľ produkcie je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať svoju činnosť, alebo
b)ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
• počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní
ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej
povinnosti.
• počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

§50
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník FO alebo PO je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci
vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť
(Príloha č. 3,4 VZN):
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu ; v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zák. č. 582/2004 Z.z. aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods. 2 písm. a), b) alebo písm. c) zák. č. 582/2004 Z.z., 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 zák. č. 582/2004 Z.z.,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník FO alebo PO povinný oznámiť obci do
30 dní odo dňa, keď tieto nastali. (Príloha č. 3,4 VZN):
§51
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 podľa § 46 odseku 1 alebo odseku 2 tohto
VZN.
4. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa poplatok
vyrubuje. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach,
zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§52
Vrátenie 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 vráti poplatok alebo jeho pomernú časť na základe písomnej žiadosti poplatníka,
ku ktorej je poplatník povinný priložiť doklad preukazujúci zánik povinnosti platiť
poplatok.
3. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) Poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia

§53
Zníženie a upustenie poplatku
1. Obec v súlade s § 82 ods.2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži poplatok o 50%
fyzickým
osobám prihláseným k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci ak
preukáže, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce Staškov.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce. Uvedené doklady musia byť originály,
prípadne kópie totožné s originálom. Zníženie poplatku sa poskytuje na základe
preukázateľných dokladov:
a) Ak, sa preukáže štatút študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území SR
alebo ak ide o študenta , ktorý navštevuje školu mimo územia SR-potvrdenie
o návšteve školy mimo územia obce alebo SR, potvrdenie zo študentského
domova, internátu
b) Ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania-potvrdenie
zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
vykonávanej mimo územia obce
c) Potvrdenie o vykonávaní práce v zahraničí spolu s dokladom o ubytovaní
(pracovná zmluva zo zahraničia) potvrdenie o pobyte v zahraničí, štúdiu
v zahraničí / v prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladu priložiť preklad./
d) Držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
3. Fyzická osoba, ktorá sa v určenom období dlhodobo zdržiava mimo trvalého pobytu –
pre účely uplatnenia zníženia poplatku o 100 % sa dlhodobo považuje 365 dní určeného
obdobia. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce. Uvedené doklady musia
byť originály, prípadne kópie totožné s originálom.
a) Pri prechodnom pobyte v inej obci- potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o
zaplatení vyrubeného poplatku v mieste/obci kde sa zdržiava a býva
b) Ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení,
detskom domove- potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb (detský
domov, domov dôchodcov, domov sociálnych služieb)
c) Ak ide o FO, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobodypotvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
d) Ak ide o FO, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí- potvrdenie o dlhodobom
zdržiavaní sa na území iného štátu viac ako 12 mesiacov určeného obdobia
( potvrdenie o pobyte na území iného štátu)
4.Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
5. Všetky doklady týkajúce sa zníženia, zmeny poplatku alebo upustenia od poplatku je
potrebné doniesť do 31. januára príslušného roku.

ÔSMA ČASŤ
§ 54
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
uznesením č. 269/2021 dňa 15.12.2021
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
obce Staškov dňa 16.12.2021
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN
č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Staškov schválené uznesením č. 245/2020 zo dňa
15.12.2020

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

OBEC STAŠKOV
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
tel.: 041/ 43 02726, e-mail: poplatky@staskov.sk

Príloha č.1

Oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti k dani za
ubytovanie

Obchodné meno, názov prevádzkovateľa
Sídlo, miesto podnikania/adresa
Meno, priezvisko zodpovednej osoby
Tel./Mobil
E-mail
Názov ubytovacieho zariadenia v obci
Adresa ubytovacieho zariadenia v obci
IČO/Rč
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie/IBAN
Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia
Dátum zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
Ubytovacia kapacita

* nehodiace sa prečiarknite
Platiteľ dane je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre výpočet dane.

V .........................., dňa.......................

.................................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

OBEC STAŠKOV
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
tel.: 041/ 43 02726, e-mail: poplatky@staskov.sk

Príloha č.2

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie
Obdobie – mesiac/rok: ....................................................
Platiteľ dane – obchodné meno: .............................................................................
(prevádzkovateľ zariadenia PO, fyzická osoba podnikateľ)

Názov a adresa ubytovacieho zariadenia v obci: ................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: .................................................................................................
Kontakt (telefónne číslo, e-mail): ...........................................................................................................
Mesiac/rok

Národnosť

Počet nocí Počet osôb Prenocovaní celkom

sadzba

Prehlasujem , že všetky údaje uvedené dane za ubytovanie sú správne a úplne.

V ................................, dňa .................
..............................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

Suma €

OBEC STAŠKOV
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
tel.: 041/ 43 02726, e-mail: poplatky@staskov.sk

Príloha č.3

OHLÁSENIE K URČENIU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
FYZICKÉ OSOBY
Podľa §80 zákona 582/2004 Z. z o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v z.n.p a VZN obce Staškov

Poplatková povinnosť:

Vznik

Meno

Zánik

Zmena

Rodné číslo

Priezvisko

Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)

Adresa aktuálneho pobytu na území obce Staškov (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo)

Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

Osoby, za ktoré preberá poplatník poplatkovú povinnosť
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Poznámky:
Vznik a zánik prípadne zmeny poplatkovej povinnosti ste povinný oznámiť správcovi poplatku do 30 dní od
príslušného mesiaca, v ktorom nastane vznik, zánik, príp. zmena poplatkovej povinnosti. Vyhlasujem, že všetky
údaje v ohlásení sú pravdivé a správne.
V ............................................. dňa ..........................................

..............................................................
podpis poplatníka

OBEC STAŠKOV
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
tel.: 041/ 43 02726, e-mail: poplatky@staskov.sk

Príloha č.4

OHLÁSENIE K URČENIU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
PRÁVNICKÉ OSOBY

PODNIKATELIA
Podľa §80 zákona 582/2004 Z. z o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v z.n.p a VZN obce Staškov

Poplatková povinnosť:

Vznik

Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Zánik

Zmena

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Obchodné meno

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

IČO

DIČ

v zastúpení

Adresa / sídlo (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)

Telefón/Fax

Číslo účtu/IBAN

E-mail

Zberné nádoby

Adresa prevádzky
Počet

Počet zamestnancov v prevádzke

Typ

Poznámky:
Vznik a zánik prípadne zmeny poplatkovej povinnosti ste povinný oznámiť správcovi poplatku do 30 dní od
príslušného mesiaca, v ktorom nastane vznik, zánik, príp. zmena poplatkovej povinnosti. Vyhlasujem, že všetky
údaje v ohlásení sú pravdivé a správne.
V ............................................. dňa ..........................................

..............................................................
podpis poplatníka

