
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sihla o podmienkach určovania a 
vyberania  miestnych daní pre rok 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Sihle na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. SNR Oč.369/1990 Zb o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. SNR č.582/2004  Zb. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva na rok 2020 pre katastrálne územie obce 
Sihla toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach 

určovania a vyberania miestnych daní a poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

PRVÁ ČASŤ 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Sihla, a 
tiež poskytovanie daňových úľav. 

                                                                 

§ 2 

Druhy miestnych daní 

      1)    MIESTNE DANE 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje 

 

2) MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§ 3 Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím pre účely tohoto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok 2020. 

                                       

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

 

§ 4   Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                                                   



 

Správu dane z nehnuteľností v katastrálnom území obce Sihla vykonáva Obec Sihla. 

   

§ 5  Daňovník 

Daňovníkmi sú právnické a fyzické osoby uvedené v ustanovení : 

§ 5 zákona – pokiaľ ide o daň z pozemkov 

§ 9  zákona – pokiaľ ide o daň zo stavieb 

§ 13 zákona – pokiaľ ide o daň z bytov 

                                               

DAŇ Z POZEMKOV 

Predmet dane, základ dane, sadzba dane 

§ 6 Predmet dane 

Predmetom dane z pozemkov sú všetky pozemky na území obce Sihla vedené v katastri v nasledovnom 
členení: 

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

b) záhrady 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné polochy 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné  

    hospodársky využívané vodné plochy 

e) stavebné pozemky 

                                                           

                           

§ 7 Základ dane 

/1/ Základom dane z pozemkov  podľa § 6 písmeno a) je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorá je  pre ornú pôdu 0,1639 eur/m2 a pre 
TTP 0,0209 eur/m2. 

/2/Základom dane z pozemkov podľa § 6 písmeno b) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2, ktorá je  1,32 eur/m2. 

/3/Základom dane z pozemkov podľa § 6 písmeno c),  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2, ktorá je 1,32 eur/m2. 

/4/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 písmeno e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, ktorá je 13,27 eur/m2. 

/5/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 písmeno d) 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. ( vyhláška MS  SR č. 492/2004 Z.z.). 

                                                

§ 8   Sadzba dane 

/1/ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 písmeno a), b), c), e),  je 0,25% zo základu dane. 



/2/ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 písmeno d) je 2,5 % zo základu dane. 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 9  Daňovník 
Daňovníkom je vlastník stavby, alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo 
vlastníctve obce, alebo VÚC, 

Pri  stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým  fondom je daňovníkom  nájomca. 

Ak je stavba vo vlastníctve viacerých  daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník vo výške svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú daňovníkom môže byť jeden z nich, ostatný  za 
daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

 

§ 10  Predmet dane 

/1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom území obce Sihla 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 
skladovnaie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

d) samostatne stojace garáže 

e) stavby hromadných garáží 

f) stavby hromadných garáží umiestnených 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) 

                                                              

§ 11  Základ dane 

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. 

 

§ 12  Sadzba dane 

 /1/  Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý i začatý m2  zastavanej plochy, pokiaľ toto 
nariadenie neupravuje inak: 

a) 0,033 eur  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

b) 0,066 eur  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vl. 
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu. 



c) 0,099 eur  chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  

d) až f) 0,133 eur za garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané 
na tieto účely postavené mimo bytových domov. 

a) 0,166 eur priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

b) 0,33 eur stavby na ostatné podnikanie  a na  zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú 
činnosť. 

c) 0,099 eur za ostatné stavby. 

j) Ročná sadzba dane podľa odseku 1 písm. a) až i) sa zvyšuje o 0,0248  eur za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem pevného nadzemného podlažia.                                                 

DAŇ Z BYTOV 

§ 13  Daňovník 

Daňovníkom  dane z bytu je vlastník bytu, alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo 
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, VÚC. 

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je 
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 
daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. 

                                                                                   

§ 14  Predmet dane 

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. 

§ 15  Základ dane 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu, alebo nebytového priestoru v m2. 

                                                     

§ 16  Sadzba dane 

/1/Základná ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a 
nebytového priestoru. 

§ 17  Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti a zníženie dane 

/1/ Správca dane poskytne daňovú úľavu na dani zo stavieb len na výmeru podľa výšky spoluvlastníckeho 
podielu vo výške 30 % v nasledovných prípadoch: 

a) ak je využitie stavby obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery, alebo 
umiestnenia na podkopanom  pozemku. 

b) Ak je stavba na bývanie podľa tohoto zákona vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších 
ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Pre posúdenie vekovej hranice je rozhodujúci dosiahnutý vek k 1. 1. 
2020. 

c) Ak sú garáže vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov starších ako 70 rokov, 
držiteľov ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

d) Správca dane odpustí daň z pozemkov a daň zo stavieb do celkovej výšky 1,00 €. 



/2/ Správca dane poskytne úľavu v tom prípade, ak nárok na úľavu bude uplatnený a riadne doložený do 
15.02.2020. Po tomto termíne sa úľava neposkytne. 

§ 18   Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1.Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v 
ktorom  daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v 
ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti . Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 
k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť  týmto dňom. 

2. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti 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. 

§ 19a Dodatočné daňové priznanie 

1.Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako je vypočítaná v podanom priznaní je povinný podať 
dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, najneskôr do štyroch rokov 
od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. 

2. Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako je vypočítaná v podanom priznaní, je oprávnený podať 
dodatočné daňové priznanie najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť podať priznanie. 

§ 20  Vyrubenie dane 

/1/ Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov  vyrubí správca do 15. marca 2020 podľa stavu k 1. 
januáru 2020. 

/2/ Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich 
dohody podal priznanie . 

/3/ Daň sa vyrubuje platobným výmerom, ktorého  obsah a grafické usporiadanie údajov sú súhlasné 
s vydaným vzorom tlačiva. 

/4/ Ak zistí správca dane, že vyrubená daň je nižšia, ako mala byť vyrubená, dorubí takto zistený rozdiel 
dodatočným platobným výmerom. 

                                                                                                                                                      

§ 21  Platenie dane 

/1/ Daň z nehnuteľnosti je splatná: 

a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho podnikateľskú činnosť, alebo právnickú osobu, ktorého daň 
presahuje sumu 331,94 eur v troch splátkach a to 1/3  dane do 15. dní odo dňa doručenia platobného 
výmeru , 1/3 dane do 31. júna, 1/3  dane do 30. septembra. 

b) daň nepresahujúca 333,-EUR je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 

 

 

 



TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

§ 22  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 

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. 

§ 23  Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

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

                                                          

 

§ 24  Základ dane 

Základom dane je počet psov.         

§ 25  Sadzba dane 

Sadzba dane je 4 eur za jedného psa a kalendárny rok. 

Za každého ďalšieho psa sa sadzba zvyšuje na 6 eur. 

 

§ 26 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes 
stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 
predmetom dane. 

 

§ 27 Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

/1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na 
zostávajúce mesiace zdaňovaacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.                                              

/2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. marca 
tohoto zdaňovacieho obdobia. 

/3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi daane 
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa       

§ 26, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená. 

 

§ 28 Správa dane 



Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 

                                                          

                               

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 30  Predmet dane 

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

/2/ Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným 
priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 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 p.Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v 
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

§ 31  Daňovník 

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

 

§ 32  Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je: 

a) výmera užívaného verejného priestranstva v m2 

 

§ 33  Sadzba dane 

     

/1/  Sadzba za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň za 
umiestnenie stavebných zariadení, prenosných stánkov, stavieb inžinierských sietí, rôznych skládok 
materiálov, prekopávok ciest, verejnej zelene v obci je 0,33 eur. 

/2/  Sadzba za užívanie verejného priestranstva pri umiestnení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií 
paušálnou sumou je 9,99 eur na deň. 

/3/  Sadzba  za užívanie verejného priestranstva za trvale vyhradenie parkovania motorových vozidiel je: 

- u osobných áut paušálnou sumou              16,59 eur  na rok 

- u nákladných áut paušálnou sumou          33,19 eur  na rok 

- u autobusov paušálnou sumou                   33,19 eur  na rok 

/4/  Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za pojazdné opravovne a prevádzky služieb ako napr. 
brúsenie nožov, nožníc, oprava dáždnikov apod. je paušálnou sumou 0,99 eur  na deň. 

 /5/ Paušálna sadzba dane za miesto /predajný stánok, auto/ a za každý aj začatý deň osobitne užívaného 
verejného priestranstva je: 

a) 50,00 eur   za umiestnenie predajného stánku s občerstvením počas kultúrnych podujatí do 6 m2, nad 
6m2,  za každý aj začatý m2,   2,5 eur. 



b) 15 eur  za  umiestnenie predajného stánku s textilnými a inými výrobkami /priemyselný tovar a p./, do 6 
m2, , nad 6m2,  za každý aj začatý m2,   1,00 eur.  za elektrickú prípojku 10,00 eur. 

c) 15 eur  za umiestnenie predajného stánku s jedným druhom tovaru (medovníky, cukrová vata, 
medovina, pukance, varená kukurica) do 6 m2, , nad 6m2,  za každý aj začatý m2,   1,00 eur 

§ 34  Vznik a zánik daňovej povinnosti 

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

 

§ 34a 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 najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 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. 

§ 35 Správa dane 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. 

§36 Splnomocňovacie ustanovenie 

Miesta ktoré sú verejnými priestranstvami: Námestie obce, športové ihrisko, časti pred kultúrnym domom.               

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§ 44  Predmet dane 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú 
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

                                                         

§ 45  Daňovník 

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

                                       

§ 46  Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 

§ 47  Sadzba dane 

Sadzba dane za jeden predajný automat a  kalendárny  rok je:   16,59 eur 

§ 48 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom kalendáreho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, 
a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 

§ 50  Správa dane 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú. 

SIEDMA ČASŤ 



Daň za nevýherné hracie prístroje 

§52 Predmet dane 

Predmetom dane sú  hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie 
prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 

Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry 

b)   mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

                                                           §53 Daňovník 

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

 

                                                            §54 Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

                                                            §55 Sadzba dane 

Sadzba dane je 16,60 eur  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

§56 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom 
skončenia ich prevádzkovania. 

 

§57 Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce 
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia dane do 31. januára 
tohoto zdaňovacieho obdobia. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi najneskôr do 30 dní 
odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.     

 

§ 58  Správa dane 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej sa nevýherné hracie automaty prevádzkujú.      

 

 

 

 

 

 



                                    MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE 

                              ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ ODPADY 

                                                                           § 77 

 
(1) Poplatok sa platí za 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 
sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu 
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber 
drobného stavebného odpadu 
 
 (2) 
Poplatok platí poplatník, ktorým je 
a) 
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená 
užívať alebo užíva 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“), 
b) 
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 
iný účel ako na podnikanie, 
c) 
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania. 
(3) 
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z 
dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 
a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba 
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste 
nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  
(4) 
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s 
poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe 
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, 
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného 

vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo 
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo 
mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne 
odpady alebo drobné stavebné odpady. 
(5) 
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 (ďalej len „platiteľ“). 
(6) 
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie 
poplatku obci ručí platiteľ. 
(7) 
Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka 
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je 
spôsobilý na právne úkony 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. 
(8) 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, 
ktorým táto skutočnosť zanikne. 
 
                                                         § 78  Sadzba poplatku 

 
(1) Sadzba poplatku je: 
 
a) 0,0274 eura za osobu a kalendárny deň 
    Odvoz komunálneho odpadu sa vykonáva podľa harmonogramu zberu TKO, ktorý je každý rok 
doručený do domácností a tiež je vyvesený na informačnej tabuli v obci a na webovom sídle. 
 
b) 0,040 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 
 
     Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje ako súčin sadzby 
poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore alebo na inom  zariadení na zber 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ 
oprávnená na zber drobného stavebného odpadu podľa osobitného predpisu vystaví vážny lístok ako 
podklad na zaplatenie poplatku za odovzdaný drobný stavebný odpad na mieste zberného dvora alebo na 
inom zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Poplatok sa určí na 
základe vystaveného vážneho lístku a splnenej oznamovacej povinnosti poplatníka dokladom na úhradu 
poplatku, v ktorom správca poplatku určí splatnosť poplatku. Poplatok sa uhradí do pokladne obce. 
 
V prípade, že ide o malé množstvo drobného stavebného odpadu použije sa príloha č. 1. 
 

 

                                                           § 79 Určenie poplatku 

 (1) 
Poplatok na zdaňovacie obdobie, sa určí ako 
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude 
mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo 
 
(2) 
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 



a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s 
poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu 
alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, 
pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený 
užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa 
započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a 
b) priemerného počtu: 
1. 
hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak 
ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo 
ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt a 
 
 
2. 
miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide 
o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské 
alebo iné pohostinské služby. 
 
(3) 
Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období nevypočíta podľa odseku 2, 
ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 
a) 
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú 
v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom 
koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a 
b) 
priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b). 
 
(4) 
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 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) 
1. 
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, 
ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá 
má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 
2. 
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca 
zdaňovacieho obdobia. 
 
                                                          § 80  Ohlásenie 

(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. 
(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. 
 

                                                    § 81  Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 (1) 
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
(2) 
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku 
rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho 
obdobia. 
(3) 
Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím 
v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku  
 
 

                                         § 82  Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 
pomernej časti ustanovených v písm. a), b) : 
 
a)  poplatník zrušil v obci trvalý pobyt,  
     - fyzická osoba doloží potvrdenie o zrušení trvalého pobytu 
b)  podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na   
     účel podnikania. 

- podnikateľ doloží list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu 
     zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 
     podnikania. 
 
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 
zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným 
nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce 
z dôvodu: 
 
a) výkonu práce alebo štúdia v zahraničí , alebo iného pobytu v zahraničí, 
-  poplatník doloží potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný 
alebo trvalý pobyt  v zahraničí, alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí. Ak 



potvrdenie nie je vystavené v štátnom jazyku, priloží poplatník voľný preklad textu uvedeného 
v potvrdení. Poplatok sa odpustí. 
b) výkonu práce alebo štúdia mimo trvalého pobytu  
-  poplatník doloží potvrdenie zamestnávateľa, alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na  prechodný 
alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska 
- potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo inej nehnuteľnosti 
Poplatok sa zníži o 50 %. 
c) prechodného pobytu v inej obci  
-   poplatník doloží potvrdenie z obce, v ktorej má prihlásený prechodný pobyt, o zaplatení poplatku za 
KO. Poplatok sa odpustí.  
d) výkonu trestu odňatia slobody 
-  potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 
Poplatok sa odpustí.  
 
Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podaním 
žiadosti a v tejto lehote predloží potrebné doklady. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku 
najneskôr do 31. júla príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na oslobodenie poplatku za toto zdaňovacie 
obdobie zaniká. 
 
(3) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený 
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 
 
 

 

§ 83  Splnomocňovacie ustanovenia 

(1)                                                       

Obec ustanovuje k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu 
koeficientu, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, 
ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo 
odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. 
 

§ 103 Prechodné a záverečné ustanovenia 

1)Ak nebudú dane a poplatky odvedené včas, alebo v správnej výške, obec ich vyrúbi platobným výmerom 
na základe priznania, ktoré je poplatník povinný urobiť pri vzniku poplatkovej povinnosti ak správca 
neurčí inak. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú  na eurocenty  nadol. 

§ 104 

2)Daňovník dane z nehnuteľnosti podľa tohoto nariadenia je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 
28. februára 2020 s výnimkou daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa  
odsekov 2 až 4 tohoto paragrafu. Daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 
2020, správca dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2020. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa doručenia platobného výmeru. 

                                            
 
 
 
 
 



                                                    § 54  Zrušovacie ustanovenia 
 

Zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sihla o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľnosti pre rok  2019 schválené uznesením zo dňa 15.12.2018. 

                                                                          

§ 55  Účinnosť 

Toto VZN bolo schválené Uznesením  zo dňa 15.12.2019.  Nadobudne účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    Marián Ilčík 

                                                                                                                   starosta  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Príloha č. 1 dodatku ku VZN platnému na rok 2020 
Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov 

 

       Hmotnosť  Cena za  Hmotnosť  Cena za 
 

   

Hmotnosť 
 

Hmotnosť 
fúrika  

fúrik 
 vedra  

vedro 
 

Charakter odpadu Objem   odpadu   odpadu  10l  
 

   [kg]  [tona] 3  odpadu 3  odpadu 
 

       60l=0,06m  [ € ] 
 =0,01m  [ € ]  

       [ kg ]   [ kg ]  
 

            
 

               

betón cementový 1 m³ 2400 2,4  144 5,76 24 0,96 
 

              
 

dechtová lepenka 1 m³ 1100 1,1  66 2,64 11 0,44 
 

              
 

dlaždice a obkladačky 1 m³ 2000-2300 2 - 2,3  120-138 4,80-5,52 20 - 23 0,80-0,92 
 

              
 

kamenná drvina 1 m³  1500-1800  1,5 - 1,8  90 - 108  3,60-4,32  15 - 18  0,60-0,72 
 

              
 

keramická dlažba 1 m³  2000  2  120  4,8  20  0,80 
 

              
 

kvádre 1 m³  1300  1,3  78  3,12  13  0,52 
 

              
 

linoleum 1 m³ 1200 1,2  72 2,88 12 0,48 
 

         
 

obkladacie dosky 1 m³ 2300 2,3  138 5,52 23 0,92 
 

         
 

odpad z demolácií 1 m³ 1600 1,6  96 3,84 16 0,64 
 

         
 

odpadová dechtová lepenka 1 m³ 1100 1,1  66 2,64 11 0,44 
 

         
 

piesok 1 m³ 2000 2  120 4,80 20 0,80 
 

         
 

sadrokartón 1 m³ 750 0,75  45 1,80 7,5 0,3 
 

         
 

sadrové dosky 1 m³ 800-1200 0,8 -1,2  48 - 72 1,92-2,88 8 - 12 0,32-0,48 
 

         
 

sklo s drôtenou vložkou 1 m³ 2700 2,7  162 6,48 27 1,08 
 

         
 

sklolaminát 1 m³ 1850 1,85  111 4,44 18,5 0,74 
 

         
 

stavebná suť - zmes 1 m³  1200-1500  1,2 - 1,5  72 - 90  2,88-3,6  12 - 15  0,48-0,60 
 

              
 

strešné krytiny - cementové 1 m³  2300  2,3  138  5,52  23  0,92 
 

              
 

strešné krytiny - pálené 1 m³  1800  1,8  108  4,32  18  0,72 
 

              
 

tehlová drvina 1 m³  1200  1,2  72  2,88  12  0,48 
 

              
 

tehly odľahčené 1 m³  1700  1,7  102  4,08  17        0,68 
 

              
 

tehly plné 1 m³  1800  1,8  108  4,32  18  0,72 
 

              
 

tvárnice plné betónové 1 m³ 2200 2,2  132 5,28 22 0,88 
 

         
 

tvárnice pórobetónové 1 m³ 600 0,6  36 1,44 6 0,24 
 

         
 

tvárnice škvarobetónové 1 m³ 1500 1,5  90 3,60 15 0,60 
 

         
 

umakart 1 m³ 1400 1,4  84 3,36 14        0,56 
 

         
 

výkopová zemina 1 m³ 1500-1800 1,5 - 1,8  90 - 108 3,60-4,32 15 - 18 0,75-0,9 
 

              
 

Cena za 1 kg stavebného odpadu 0,04 EUR 



 
 
 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR



 


