
Obec Kotrčiná Lúčka v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a  ustanoveniami  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotrčiná Lúčka 

č. 3/2012 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
 ZA KOMUNÁLNE  ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ 

ODPADY

      Vyvesené v úradnej tabuli obce  :  30.11.2012

      Zvesené z úradnej tabule obce   :  15.12.2012

      Schválené uznesením OZ č. 132/B zo dňa 15.12.2013

      Zverejnené v úradnej tabuli obce : 16.12.2012



Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy
Obecné  zastupiteľstvo  v Kotrčinej  Lúčke  podľa  §  11  ods.  4  písm.  d)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o 
obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  zákon  č.  369/1990  Zb.)  rozhodlo  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 (ďalej len zákon č. 582/2004 Z.z.), že  
Obec Kotrčiná Lúčka, ako správca dane v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon č. 563/2009 Z. z.), vyberá miestne dane a miestny poplatok podľa § 1 ods. 1 a ods. 2 tohto  
nariadenia.

1. Obec Kotrčiná Lúčka ukladá nasledovné miestne dane (ďalej len dane):

a) daň z nehnuteľností

b) daň za psa

c) daň za užívanie verejného priestranstva  

d) daň za nevýherné hracie prístroje

2. Obec  Kotrčiná Lúčka  ukladá   miestny poplatok   za   komunálne odpady  a drobné  stavebné 
odpady (ďalej len „poplatok“).

3. Zdaňovacím obdobím daní uvedených v ods. 1. a poplatku podľa ods. 2. je kalendárny rok.

4. Toto nariadenie určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane,    náležitosti  
oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane,  spôsob platenia dane atď..

Čl. II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 2
Predmet dane z nehnuteľností

1. Predmetom  dane  sú nehnuteľnosti  na  území Obce Kotrčiná Lúčka  uvedené v § 6, § 10 a § 
14 zákona č. 582/2004 Z.z.

2. „Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku 
podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie 
lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.“ (§ 6 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.)

3. „Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia.“ (§ 10 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 3
Základ dane z pozemkov

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v 
m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z..



2. Základom  dane  z  pozemkov  pre  pozemky  druhu  záhrady je  hodnota  pozemku  určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.  
582/2004 Z.z..
3. Základom dane  z  pozemkov  pre  pozemky  druhu  zastavané  plochy  a nádvoria,  ostatné 
plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 
m2, uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z..
4. Základom dane z pozemkov pre 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 na 1 m2 podľa  predpisov o 
stanovení  všeobecnej  hodnoty  majetku.  Ak  daňovník  hodnotu  pozemku  nepreukáže  znaleckým 
posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 m2 na 0,220 EUR.
5. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 
582/2004 Z.z. 

§ 4

Sadzba dane z pozemkov

Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. s  
použitím § 8 ods. 2 a 4 zákona č. 582/2004 Z.z. na celom území obce nasledovne:

a)  za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty                     1,50 %

b) za záhrady          0,75 %

c) za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                       0,90 %

d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                       0,50 %

e)  za stavebné pozemky          0,75 %

                    

§ 5
Základ dane zo stavieb

„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.“ (§  11 zákona č.  582/2004 Z. z.)

§ 6

Sadzba dane zo stavieb
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb sa na celom území obce za každý aj 
začatý m2 zastavenej plochy nasledovne: 
a)       0,050 EUR  za  stavby  na  bývanie  a  drobné  stavby,  ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  pre 
hlavnú stavbu, 
b)       0,070 EUR za  stavby  na  pôdohospodársku  produkciu,  skleníky,  stavby  pre   vodné 



hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu,
c)     0,120 EUR     za  stavby  rekreačných  a záhradkárskych  chát  a  domčekov na individuálnu 
rekreáciu,
d)    0,150 EUR  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e)      1,999  EUR     za  priemyselné   stavby,   stavby   slúžiace   energetike,   stavby  slúžiace 
stavebníctvu,  stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  produkcie  vrátane  stavieb  na  vlastnú 
administratívu,
f)        1,999 EUR za  stavby  na  ostatné  podnikanie  a  na  zárobkovú  činnosť,  skladovanie  a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g)       1,999 EUR    za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).
2. Správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie, za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia  0,040 EUR.

§ 7

Oslobodenie od dane z nehnuteľností

1. Správca dane určuje oslobodenie od dane z pozemkov na:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b)  pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

c) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej  
ťažby (prvej prebierky),

d)  pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich 
osobnú potrebu.

2. Správca dane určuje oslobodenie od dane zo stavieb a dane z bytov na stavby na bývanie a byty 
vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

3. Dokladom preukazujúcim nárok na oslobodenie  podľa ods.  1 písm.  d) a ods.  2 je potvrdenie 
z ÚPSVaR o tom, že vlastník resp. vlastníci nehnuteľnosti sa nachádza/jú v hmotnej núdzi.

§ 8

Zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov 50% z daňovej povinnosti na 
stavby na bývanie a byty podľa čl. II tohto nariadenia vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov,  
ktoré  slúžia  na  ich  trvalé  bývanie.  Podmienkou  zníženia  je,  že  občania  starší  ako  70  rokov  žijú  
v domácnosti sami.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane 50% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory 
v bytových domoch slúžiace ako garáž podľa čl. II tohto nariadenia vo vlastníctve občanov - držiteľov 
preukazu  občana  s ťažkým  zdravotným  postihnutím,  preukazu  občana  s ťažkým  zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

3. Dokladom preukazujúcim nárok na zníženie dane podľa ods. 2  je kópia platného preukazu ZŤP, 
ZŤP/S.



§ 9

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani 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, 
správcom,  nájomcom  alebo  užívateľom  nehnuteľnosti  1.  januára  bežného  zdaňovacieho  obdobia, 
vzniká daňová povinnosť týmto dňom.“ (§ 18 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.)

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.“ (§ 18 ods. 2 
zákona č. 582/2004 Z. z.)

Čl. III.
DAŇ ZA PSA

§ 10

Predmet dane za psa

1. „Predmetom  dane  za  psa  je  pes  starší  ako  6  mesiacov  chovaný  fyzickou  osobou  alebo 
právnickou osobou.“ (§ 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.)

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 občan        
          s ťažkým zdravotným postihnutím“ (§ 22 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 11

Daňovník dane za psa

„Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.“ (§ 23 zákona č. 582/2004 Z.z.)

§ 12

Základ dane za psa

„Základom dane je počet psov.“ (§ 24 zákona č. 582/2004 Z.z.)

§ 13

Sadzba dane za psa
       Ročná sadzba dane za jedného psa v obci je  5,00 EUR.



§ 14

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za psa

„Daňová  povinnosť  vzniká  prvým  dňom kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 12 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom 
pes prestal byť predmetom dane.“ (§ 26 zákona č. 582/2004 Z.z.)

§ 15

Oslobodenie od dane za psa

1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní alebo jeho držiteľom je 
občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

2. V prípade,  že občan podľa ods.  1  vlastní  alebo je  držiteľom viacerých  psov,  oslobodenie  sa 
poskytne len na jedného z nich.

3. Dokladom preukazujúcim nárok na oslobodenie od dane za psa je kópia platného preukazu ZŤP, 
ZŤP/S.

Čl. IV.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 16

Predmet dane za užívanie verejného priestranstva

1. „Predmetom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  osobitné  užívanie  verejného 
priestranstva.“ (§ 30 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.)

2. Verejným  priestranstvom  na  účely  tohto  nariadenia  sú  verejnosti  prístupné  pozemky  vo 
vlastníctve  Obce Kotrčiná  Lúčka.  Verejným priestranstvom na  účely  tohto  nariadenia  nie  sú 
pozemky,  ktoré  obec  prenajala  podľa  osobitného  zákona  (napr.  Občianskeho  zákonníka, 
Obchodného zákonníka).

3. Obec ustanovuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami nasledovne:

a) miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a šírke,

b) vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom 
území obce,

c) verejné priestranstvá na území obce, a to:

- nezastavané plochy v obci,

- parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,

- vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.



4. Osobitné užívanie verejného priestranstva je:

4.1 umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho na poskytovanie  služieb,  predajného zariadenia  (napr. 
predajný  stánok),  umiestnenie  prezentačných,  športových  a iných  zariadení,  zariadenia 
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

4.2  umiestnenie  skládky  (napr.  skládka  stavebného  materiálu,  skládka  sutiny,  kameňov, 
zeminy),  umiestnenie  stavebného  zariadenia  (napr.  lešenie,  stavebný  výťah,  zariadenie 
staveniska, unimo bunky a pod.) 

4.3 trvalé  parkovanie  vozidla  na  pozemkoch pri  a  pred  Kultúrnym domom a  pred  Budovou 
COOP  Jednota.  Trvalým  parkovaním  sa  rozumie  využitie verejného  priestranstva  na 
parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo alebo vozidlá 
(napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) právnickej alebo fyzickej 
osoby. Súvislé státie vozidla je státie vozidla na tom istom mieste po dobu dlhšiu ako 30 dní.

5. „Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti 
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 22b)“ (časť § 30 ods. 3 zákona 
č. 582/2004 Z. z.)

§ 17

Daňovník dane za užívanie verejného priestranstva

„Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.“  (§ 
31 zákona č. 582/2004 Z.z.)

§ 18

Základ dane za užívanie verejného priestranstva

„Základom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  výmera  užívaného  verejného 
priestranstva v m2.“ (§ 32 zákona č. 582/2004 Z.z.)

§ 19

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva: 
             a)  za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 
0,030 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného,
             b)  za umiestnenie stavebného zariadenia 0,070 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý 
deň,
             c)  za umiestnenie zariadenia, cirkusu, zariadenia lunaparku a  iných atrakcií  0,070 € za 
každý aj začatý m2  a každý aj začatý deň,
             d)  za umiestnenie skládky 0,040 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
             e)  za trvalé parkovanie vozidla na pozemkoch uvedených v § 16 ods. 4.3 0,030 €  za každý 
aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

§ 20

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva

        „Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.“ (§ 34 zákona č. 582/2004 Z.z.)



§ 21

Oznamovacia povinnosť, 
vyrubenie dane a platenie dane

 za užívanie verejného priestranstva

1. „Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.“  (§ 34a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.).

2. Daňovník  v prípade  užívania  verejného  priestranstva  podľa  §  18  ods.  1   tohto  nariadenia  v 
oznámení uvedie:
a) obchodné meno a  názov,  IČO,  sídlo,  miesto  podnikania  a  kontaktné údaje  v prípade že 
daňovníkom je právnická osoba,

b) obchodné  meno,  IČO,  miesto  podnikania,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého  pobytu 
a kontaktné údaje v prípade, že daňovníkom je fyzická osoba – podnikateľ,

c) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje v prípade, 
že daňovníkom je fyzická osoba – nepodnikateľ.

Okrem údajov uvedených v písm. a) až c) tohto odseku daňovník uvedie:

• v prípade užívania  verejného priestranstva podľa § 18 ods.  4 bodu 4.1 a 4.2  aj   miesto 
umiestnenia zariadenia, resp. miesto užívania (súpisné číslo priľahlého objektu),   rozsah užívania 
v m2, účel a dobu užívania. Daňovník podľa písm. a) a b) tohto odseku k oznámeniu priloží výpis z 
obchodného registra resp. živnostenský list.

• v prípade užívania verejného priestranstva podľa § 18 ods. 4 bodu 4.3  aj  miesto vyhradenia 
parkovacieho miesta (súpisné číslo priľahlého objektu),  situačný nákres s označením konkrétneho 
parkovacieho  miesta  a  kópiu  osvedčenia  o  evidencii  vozidla,  pre  ktoré  bude  parkovacie  miesto 
vyhradené. 

3. „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.“ (§ 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.).

4. „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.“ (§ 34a ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.).

§ 22

Oslobodenie od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva

1. Správca  dane  poskytuje  oslobodenie  v prípade  usporiadania  kultúrnej,  spoločenskej, 
zdravotnej  a športovej  akcie  na  verejnom  priestranstve  bez  vstupného  alebo  akcie,  ktorej  celý 
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ akcie 
povinný tieto skutočnosti uviesť pri plnení oznamovacej povinnosti a po ukončení akcie preukázať 
odvod výťažku na vyššie uvedené účely.



2. Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb (napr. 
predajný stánok) podľa § 18 ods. 4 bodu 4.1 tohto nariadenia, ak na ich umiestnenie na verejnom 
priestranstve bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

Čl. V.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 23

Predmet dane za nevýherné hracie prístroje

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“).“ (§ 52 ods. 1 zákona č.  
582/2004 Z. z.)

2. „Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.“ (§ 52 
ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 24

Daňovník dane za nevýherné hracie prístroje

„Daňovníkom  je  fyzická  osoba  alebo  právnická  osoba,  ktorá  nevýherné  hracie  prístroje 
prevádzkuje.“ (§ 53 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 25

Základ dane za nevýherné hracie prístroje

„Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.“ (§ 54 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 26

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje

Správca dane určuje ročnú  sadzbu  dane  za  jeden nevýherný hrací prístroj (ďalej len hrací 
prístroj), ktorý sa spúšťa alebo prevádzkuje za odplatu, pričom tento hrací prístroj nevydáva peňažnú 
výhru a je prevádzkovaný v priestoroch prístupných verejnosti, vo výške 66,000 EUR. 

§ 27

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

„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.“ (§ 56 zákona č. 582/2004 Z. z.)



§ 28

Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane za nevýherné hracie prístroje

1. Daňovník, ktorým je prevádzkovateľ hracieho prístroja, je povinný označiť každý hrací prístroj na 
viditeľnom mieste  štítkom,  na  ktorom je  uvedené:  obchodné meno prevádzkovateľa,  sídlo,  IČO, 
dátum umiestnenia, dátum začatia prevádzky hracieho prístroja, výrobné číslo, typ hracieho prístroja 
a evidenčné číslo pridelené správcom dane.

2. Daňovník  je  povinný  na  výzvu  správcu  dane  predložiť  inventárny  zoznam evidencie  hracích 
prístrojov.

Čl. VI.
POPLATOK

§ 29

Predmet poplatku

„Poplatok sa platí  za komunálne odpady okrem elektroodpadov (§ 54a ods.  4  zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. 
z.) a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.“ (§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 30

Poplatník poplatku 

Poplatníkom poplatku je:

1. „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“),“ (§ 77 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 582/2004 Z. z.)

2. „Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako na podnikanie,“ (§ 77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z.)

3. „Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania.“ (§ 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z.)

4. „Ak  viacero  poplatníkov  podľa  odseku  1  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.“  (§ 77 
ods. 7  zákona č. 582/2004 Z. z.)

5. „Poplatková  povinnosť  vzniká  dňom,  ktorým  nastane  skutočnosť  uvedená  v odseku  1, 
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.“ (§ 77 ods. 8  zákona č. 582/2004 Z. z.)



§ 31 

Sadzba poplatku

1. Obec Kotrčiná Lúčka určuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu uvedenú v § 32 ods. 1 tohto 
nariadenia.

2. Základná sadzba paušálneho poplatku je 0,0383 EUR za osobu a kalendárny deň.

3. Obec Kotrčiná Lúčka určuje  poplatok za množstvový  zber pre právnickú osobu a podnikateľa 
uvedených v § 30 ods. 2 a 3 tohto nariadenia.

4. Správca dane určuje sadzbu poplatku pre množstvový zber za 1 liter odpadu  0,012 EUR,

§ 32

Určenie poplatku

1. Poplatok pre poplatníka fyzickú osobu sa určí ako „súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 
dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 32 ods. 1 v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju  
užívať“. (§ 79 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.)

2. Poplatok pre poplatníka právnickú osobu a podnikateľa sa určí ako „súčin frekvencie odvozov,  
sadzby a objemu zbernej nádoby,  ktorú poplatník  užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.“ (§ 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 33

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.“ (§ 80 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 582/2004 Z. 
z.)

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.“ (§ 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 34

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.“ (§ 81 ods. 1  zákona 
č. 582/2004 Z. z.)

2. Obec Kotrčiná Lúčka určuje vyrubenie poplatku za množstvový zber formou rozhodnutia na celé 
zdaňovacie obdobie.

3. „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.“ ( § 81 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.).

4. „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.“  (§  81 ods.  3 
zákona č. 582/2004 Z. z.).

5. „Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených 
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.“ (§ 81 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 35

Vyrubenie poplatku podľa pomôcok

1. „Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 33, 
na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.“ (§ 81a ods. 1 zákona č. 
582/2004 Z. z.)

2. „Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca 
dane určí poplatok podľa pomôcok.“ (§ 81a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.)

3. „Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia 
určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.“ (§ 81a ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. 
z.)

4. „Na postup správcu dane pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis ( §  
48  ods.  3  až  5   a  §  49  zákona č.  563/2009 Z.  z.  o správe  daní  /daňový  poriadok/  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov).“  (§ 81a ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.)

§ 36

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.“ (§ 82 ods. 1 zákona č.  
582/2004 Z. z.)

2. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa ods. 1 je zánik povinnosti platiť  
poplatok z dôvodu:

a) úmrtia poplatníka,

b) odhlásenia poplatníka z trvalého pobytu alebo z prechodného pobytu na území obce,



c) prevodu  a prechodu  vlastníctva  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa  na  území  obce  do 
vlastníctva inej osoby,

d) zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území obce,

e) ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce,

f) pozastavenia podnikateľskej činnosti na území obce,

g) zániku právnickej osoby,

h) zrušenia  prevádzkarne  (priestoru,  v ktorom  sa  prevádzkuje  živnosť)  na  území  obce 
v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste mala zriadenú prevádzkareň.

3. Doklad, ktorý preukazuje skutočnosť uvedenú:

• v ods. 2 písm. a) je úmrtný list poplatníka

• v ods. 2 písm. b) je doklad o odhlásení z trvalého pobytu alebo z prechodného pobytu na 
území obce 

• v ods. 2 písm. c) je doklad o prevode a prechode vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 
na území obce do vlastníctva inej osoby (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva)

• v ods.  2  písm.  d)  je  doklad  o zániku  nájomného  vzťahu  k nehnuteľnosti  na  území  obce 
(doklad o ukončení nájomnej zmluvy)

• v ods. 2 písm. e) je doklad o ukončení podnikateľskej činnosti na území obce (potvrdenie 
živnostenského úradu o ukončení podnikateľskej činnosti...)

• v ods. 2 písm. f) je doklad o pozastavení podnikateľskej činnosti na území obce (potvrdenie 
živnostenského úradu o pozastavení podnikateľskej činnosti)

• v ods. 2 písm. g) je doklad o výmaze z obchodného registra

• v ods.  2  písm.  h)  je  doklad  o zrušení  prevádzkarne   (potvrdenie  živnostenského  úradu 
o zrušení prevádzkarne)

4. Doklady uvedené v ods. 3 je poplatník povinný predložiť v rámci oznamovacej       povinnosti 
podľa § 33 ods. 2 tohto nariadenia.

§ 37

Odpustenie poplatku

1. Správca  dane  poplatok  v  zdaňovacom  období  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.

2. Podkladom na odpustenie poplatku podľa ods. 1  je/sú hodnoverný/é doklad/y, z ktorého/ktorých 
jednoznačne vyplýva, že poplatník sa viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiaval v zdaňovacom období  
mimo územia obce Kotrčiná Lúčka. Doklady, ktoré preukazujú danú skutočnosť sú:
• potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu 
mimo, 
• potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, 
• potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
• potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
• potvrdenie o štúdiu, 



• potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 
• doklad  vecne  príslušného  úradu  o pobyte  v zahraničí  (úrad  prihlasovania  obyvateľstva, 
rezidentské povolenie),
• doklad o liečebnom, resp. kúpeľnom pobyte poplatníka,
• doklad o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
• potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti,
• potvrdenie príslušnej obce o tom, že poplatník sa  v zdaňovacom období zdržiava alebo bude 
zdržiavať v danej obci a zapojil sa tam do systému zberu komunálneho odpadu.

3. Dátum vystavenia dokladu uvedeného v odseku 2 musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na 
ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie poplatku vrátane uvedenia dátumu od kedy a do kedy bol 
(alebo bude) poplatník neprítomný v obci. V prípade, že z dokladu nebude zrejmé od kedy a do kedy 
bol  (alebo bude) poplatník neprítomný v obci, túto lehotu poplatník podloží čestným prehlásením. 

4. V prípade,  že  doklad  podľa  ods.  2  nie  je  v slovenskom  alebo  českom  jazyku,  je  potrebné 
k dokladu doložiť aj úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

5. Vo  výnimočných  prípadoch,  keď  nie  je  známy  pobyt  poplatníka,  môže  iný  člen  domácnosti  
potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením alebo svedeckou výpoveďou.

6. Poplatník môže požiadať o  vrátenie  alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti aj za 
osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  za ktoré plní povinnosti poplatníka. Odpustenie poplatku sa 
poskytne z poplatku určeného podľa § 31 ods. 2. 

Čl. VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 38

Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné 
hracie prístroje

Správca dane určuje, že v úhrne daň nižšiu ako 3,00 EUR nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 39
Platenie daní a poplatku

1. Dane a poplatok vo výške do 300,00 EUR sa platia v hotovosti do pokladne správcu dane, 
prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom 
ústave.

2. Dane a poplatok vo výške nad 300,00 EUR sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave 
alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

§ 40

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. v 
znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Ak vznikla daňová a poplatková povinnosť pred účinnosťou tohto nariadenia, správca dane pre 
vyrubenie daní a poplatku použije sadzby podľa doterajších nariadení.



3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kotrčiná Lúčka č. 1/2010 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením OZ zo 
dňa 15.12.2009 a Dodatok č. 1 k VZN 1/2010 schválený uznesením OZ č. 75 zo dňa 16.12.2011.

4. Toto  Všeobecne záväzné  nariadenie  Obce  Kotrčiná  Lúčka  č.  3/2012 o  miestnych  daniach  a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením OZ 
č. 132/B zo dňa 15.12.2012 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 15.12.2012

                                                                                            ….…...........................................
                                                                          Jozef Žabka

                                                                           starosta obce
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