
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 O B C E Dolná Tižina 
č. 1/2012 O M I E S T N Y C H D A N I A C H 

A M I E S T N O M 
P O P L A T K U Z A K O M U N Á L N E O D P A D Y A 

D R O B N É 
S T A V E B N É O D P A D Y 

Obec Dolná Tižina v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, §99a § 99e ods. 9 a § 103 
ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e 

§1 
Základné ustanovenie 

1. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. 
januára 2013 miestne dane. 

2. Obec Dolná Tižina ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len poplatok). 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností a poplatku na území obce Dolná Tižina v ďalších zdaňovacích obdobiach. 

D A N Z P O Z E M K O V 

§ 2 
Základ dane 

Správca dane ustanovuje na území obce Dolná Tižina hodnotu pozemku, ktorou sa pri 
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za : 
- ornú pôdu 0,2403€/m2 

- trvalé trávne porasty 0,0358€/m2 

- záhrady l,85€/m2 

- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy l,85€/m2 

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 0,08 €/m2 

- stavebné pozemky 18,58€/m2 

1 



§ 3 
Sadzba dane 

(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Dolná Tižina ročnú sadzbu dane 
z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,45 % zo základu dane 
b) záhrady 0,70 % zo základu dane 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 % zo základu dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 0,40 % zo základu dane 
e) stavebné pozemky 0,50% zo základu dane 

D A Ň Z O S T A V I E B 

§4 
Sadzba dane 

1) Správca dane určuje pre stavby na území obce, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 
aj začatý m2 zastavanej plochy 

a) 0,110 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 
b) 0,110 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu , 
c) 0,310 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 
d) 0,410 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov , 
e) 0,710 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
f) 1,310 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou , g) 0,410 € za ostatné stavby . 

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie za každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia príplatok 0,06 €. 

D A Ň Z B Y T O V 

§ 5 
Sadzba dane 

Správca dane na území Dolná Tižina určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške : 
a./ 0,120 € za byty 
b./ 0,210 € za nebytové priestory. 
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§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

1. Od dane sú oslobodené: 

- pozemky , stavby, vo vlastníctve obce 
- pozemky, stavby vo vlastníctve cirkvi 
- pozemky, na ktorých sú cintoríny 
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
- lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 

výchovnej ťažby (prvej prebierky) 

2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov nasledovne: 

a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, stavby, garáže, byty a nebytové priestory, 
ktorých vlastníci dovŕšia 70 rokov 

c) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníci sú ťažko zdravotne 
postihnutí, alebo občania, ktorí sú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 

§ 7 
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať. 

DAŇ ZA PSA 

§ 8 
Predmet dane 

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

§9 
Daňovník 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

§10 
Základ dane 

Základom dane je počet psov. 
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§11 
Sadzba dane 

Ročná sadzba dane je 5,- € za jedného psa a kalendárny rok. 

§12 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 1 a zaniká posledným dňom 
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

§13 
Splnomocňovacie ustanovenia 

1. Po priznaní dane správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa /ďalej len 
známka/. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia známky správca dane vydá 
daňovníkovi novú známku za poplatok 1,646. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes 
skutočne známku nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná 
na iného psa. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE 
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§14 
Predmet dane 

1.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce. 
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. 

§ 15 
Daňovník 

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

§16 
Základ dane 

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

§ 17 
Sadzba dane 

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva správca dane určuje v eurách za každý aj 
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň takto: 
a) Daň za užívanie za 1 m2 je 0,10 € za 1 deň. 
b) Za miesto na predaj tovaru a poskytovanie služieb fyzickou a právnickou osobou na 
verejných priestranstvách obce sa stanovuje plocha o výmere 100 m2. Poplatok za 1 deň sa 
stanovuje na 6,- €. 
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§18 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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

§19 
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. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 
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. 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§20 
Predmet dane 

Predmetom, dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie"). 

§21 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

§22 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 

§23 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu v eurách. vo výške 0,40 € na osobu a prenocovanie. 

§24 
Vyberanie dane 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. Evidenciu ubytovaných osôb vedie prevádzkovateľ podľa prílohy č. 1. 
Na základe tejto evidencie odvádza prevádzkovateľ daň polročne na účet Obecného úradu 
Dolná Tižina. 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§25 
Predmet dane 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu (ďalej len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 
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§26 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

§27 
Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 

§28 
Sadzba dane 

Sadzbu dane určuje obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok 
na 33 €. 

§29 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Obec vedie preukaznú evidenciu pre účely dane 
a identifikáciu automatov podľa prílohy č. 2. 

Splnomocňovacie ustanovenia 
§30 

Predajné automaty označí poverený pracovník Obecného úradu poradovým číslom 
a okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom na osobitnom papierovom štítku. 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§31 
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 (ďalej len „nevýherné hracie prístroje"). 
2. Nevýherné hracie prístroje sú: 
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

§32 
Daňovník 

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

§33 
Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

§34 
Sadzba dane 

Sadzbu dane určuje obec za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 33 Eur. 
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§35 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
Obec vedie preukaznú evidenciu pre účely dane a identifikáciu prístrojov podľa prílohy č. 2. 

§36 
Splnojiiocňovacie ustanovenia 

Nevýherné hracie prístroje označí poverený pracovník Obecného úradu poradovým číslom 
a okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom na osobitnom papierovom štítku. 

POPLATOK 

§37 
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
obce. 

§38 
Sadzba poplatku 

1) Sadzba poplatku sa určuje pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, 
alebo prechodný pobyt , alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať 
vo výške 0,047 € na osobu a kalendárny deň (17,15/osoba/rok). 
2) Sadzba poplatku pre poplatníkov určených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona sa určuje 
takto: 
a) ak je priemerný počet zamestnancov, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet 
ubytovaných hostí, priemerný počet zamestnancov a priemerný počet miest určených na 
poskytovanie služieb od 1 do 50, sadzba poplatku je 0,043 € na osobu a deň. 
3. Sadzba poplatku sa stanovuje: 
a) pre poplatníka , ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce 
a nevyužíva ju na podnikanie (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže 
a pod.) sadzbu : 0,40 € za jeden kg odpadu 
b) pre poplatníkov, ktorí sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt v osadách Zichovia, 
Frankovia a v osade Bačín sadzbu: 0,062 € za jeden kg komunálnych odpadov . 
( Sadzba poplatku zahŕňa cenu za zneškodnenie kilogramu odpadu, manipulačné a prepravné 
náklady). 

§39 
Určenie poplatku 

1. Výpočet hmotnosti odpadu v zbernej nádobe alebo v kontajneri, ktoré poplatník súlade so 
zavedeným systémom zberu odpadov na území obce využíva, vychádza z priemernej 
hmotnosti obsahu daného typu nádoby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. 
2. Pre určenie hmotnosti odpadu podľa odseku 1 sa vychádza z priemernej hmotnosti odpadu 
ktorá je v 110 1 zbernej nádobe 20 kg. 
3. obec určuje poplatok : 
a) pre poplatníka podľa §38 ods.l písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 
dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať, 
b) pre poplatníka podľa §38 ods.3 písm. a) ako súčin sadzby za 1 kg odpadu, a frekvencie 
vývozov a hmotnosti odpadu podľa objemu zbernej nádoby, 
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