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OBEC  HOROVCE         
(okres Púchov) 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

obce Horovce 
 

č. 1/2022 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

 

 
Návrh tohto VZN: 

A/ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:   24. novembra 2022  

B/ zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  24. novembra 2022  

 

Pripomienkové konanie:      do 08. decembra 2022 (vrátane) 

 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Horovce, obecný úrad, 020 62  Horovce 94 

- elektronicky na adresu: ocuhorovce@horovce.eu 

 

Zvesený dňa:        08. decembra 2022 

 

 

Schválené VZN obecným zastupiteľstvom  

uznesením č. 33/2022 dňa:      08. decembra 2022 

 

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  12. decembra 2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:     01. januára 2023 
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Obecné zastupiteľstvo v Horovciach v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 582/04 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

zmien 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  
 

obce Horovce 

 

č. 1/2022 

 

o miestnych daniach 

 a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady, 

 

 ktorým správca dane určuje miestne dane a podmienky vyberania miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre katastrálne územie obce Horovce. 

 

 

ČASŤ  PRVÁ 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 

Článok 1 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania miestnych 

daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne 

dane a miestny poplatok“) na území obce Horovce. 

2) Obec Horovce ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

 a) daň z nehnuteľností, 

 b) daň za psa, 

 c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

 d) daň za nevýherné hracie prístroje, 

3) Obec Horovce ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie 

prístroje je kalendárny rok. 

5) Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku je kalendárny rok. 

 

 

ČASŤ  DRUHÁ  

MIESTNE DANE 
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Článok 2 

Daň z nehnuteľností 

 
Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“). 

 

Článok 3 

Daň z pozemkov 

 

Predmet dane 

 

1) Daňovníkom dane  pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len „zákon o miestnych daniach“) 

2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Horovce podľa § 6, ods. 1 zákona 

o miestnych daniach 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 pozemky uvedené v ustanovení § 6, ods. 2 zákona 

o miestnych daniach. 

4) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. 
 

Základ dane 

 

1) Základom dane z pozemkov podľa § 6, ods. 1, písm. a) – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady, trvalé trávnaté porasty /TTP/ - je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá 

bola stanovená pre k. ú. Horovce: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:  0,3425 €/m2 

b) trvalé trávnaté porasty:     0,0511 €/ m2 

2) Základom dane z pozemkov podľa § 6, ods. 1, písm. b), c), e) – záhrady, zastavané plochy 

a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy – je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004, ak v odseku 6 nie je uvedená 

iná hodnota pozemku podľa § 6, ods. 1, písm. e), pričom pre k. ú. Horovce boli stanovené tieto 

hodnoty: 

a) záhrady:       1,32  €/m2 

b) zastavané plochy a nádvoria:    1,32 €/m2 

c) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov: 1,32 €/m2 

d) stavebné pozemky:      13,27 €/m2 

Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom 

stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru 
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stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom 

stavebnom povolení. 

3) Základom dane z pozemkov podľa § 6, ods. 1, písm. d) – lesné pozemky, na ktorých sú 

hospodárske lesy a 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 za 1 m2 podľa predpisov  o stanovení všeobecnej hodnoty majetku: 

a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy:     0,34 €/m2 

b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,05 €/m2 

 

Tieto hodnoty za uvedené pozemky použije správca dane v prípade, že daňovník hodnotu 

lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a hodnotu rybníkov s chovom rýb 

a ostatných hospodársky využívaných vodných plôch nepreukáže znaleckým posudkom. 

 

Sadzba dane 

 

1)  V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach, správca dane určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, TTP:     0,70 % 

b) záhrady:          1,00 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy:     1,00 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

 rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,70 % 

e) stavebné pozemky:         0,80 % 

 

 

 Orná pôda, 

chmeľnice, 

vinice, 

ovocné 

sady 

TTP Záhrady lesné 

pozemky, na 

ktorých sú 

hospodárske 

lesy 

rybníky s chovom 

rýb a ostatné 

hospod.využívané 

vodné plochy 

zastavané 

plochy 

a nádvoria 

stavebné 

pozemky 

ostatné 

plochy 

okrem 

stavebných 

pozemkov 

Hodnota 

pozemkov 

v €/m2 

0,3425 0,0511 1,32 0,34 0,05 1,32 13,27 1,32 

Sadzba 

dane v % 

0,70 0,70 1,00 0,70 0,70 1,00 0,80 1,00 

  

Článok 4 

Daň zo stavieb 

 

Predmet dane 

 
 

1) Daňovníkmi dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona č. 584/2004 

o miestnych daniach. 

2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Horovce, ktoré majú jedno alebo viac 

nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom v členení 

podľa § 10, ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, 

že sa stavba prestala užívať. Na zaradenie stavby podľa § 10, ods. 1 zákona je rozhodujúci účel 

využitia stavby k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10, ods. 3 zákona o miestnych daniach. 
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4) Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12, ods. 1 zákona o miestnych daniach.  
 

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 krytiny.  

 

Sadzba dane 
 

1) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods, 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane 

zo stavieb v obci Horovce v katastrálnom území Horovce za každý aj začatý m2  zastavanej 

plochy nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu      0,10 €/m2 

b) stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky,  

stavby pre lesné a vodné hospodárstvo, vrátane zariadení  

na ochranu pred povodňami, stavby využívané  

na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie  

vrátane stavieb na vlastnú administratívu   0,10 €/m2 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát 

a domčekov na individuálnu rekreáciu    0,30 €/m2 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby  

hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto 

účely, postavené mimo bytových domov     1,19 €/m2 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,  

stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané  

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb  

na vlastnú administratívu      0,80 €/m2 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,  

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou    1,00 €/m2 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)   0,50 €/m2 

2) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje pri všetkých druhoch stavieb príplatok za podlažie       

0,10 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Podlažie stavby je časť 

vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba 

nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená 

podlahou a strešnou konštrukciou. 

3) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než     

0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby. 

4) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1 a príplatok 

za podlažie podľa ods. 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa 

vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na 

príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. 

Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na 

jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby. 

5) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby 

dane zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie, pričom prvé nadzemné 

podlažie sa nezapočítava. 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Predmet dane 

 

1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby, ktoré sú uvedené v § 13 zákona o miestnych daniach. 

2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Horovce, v ktorom aspoň jeden byt 

alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty 

a nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v nebytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia využíva na iný účel ako na bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový 

priestor ( § 14 zákona o miestnych daniach). 

3) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane. 

 

Základ dane 

 

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

 

Sadzba dane 

 

1) V súlade s § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Horovce na       

0,10 €/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 

 

Článok 6 

Spoločné ustanovenie pre daň z nehnuteľností 

 

Oslobodenie od dane 

 

1) V súlade s ust. § 17 zákona o miestnych daniach a s ohľadom na miestne podmienky v obci 

Horovce sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky: 

a) pozemky vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré na 

vykonávanie náboženských obradov 

b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, verejne prístupné parky a športoviská 

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

d) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 

výchovnej ťažby (prvej prebierky, písm. i)  

2) Podľa miestnych podmienok v obci Horovce sa od dane zo stavieb oslobodzujú tieto stavby: 

a) kostol vo vlastníctve cirkevného úradu 

b) stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam 

 

Daňové úľavy 

 

1) Správca dane môže v súlade s § 17, ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych 

podmienok poskytnúť 50 % úľavu dane zo stavieb: 

a) obytných domov, slúžiacich na trvalé bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, 

bývajúcich samostatne, prípadne s manželom/kou, ktorí nemajú iný príjem okrem dôchodku 

a ktorí sú prihlásení k TP 

b) obytných domov, slúžiacich na trvalé bývanie vo vlastníctve občanov ťažko zdravotne 

postihnutých – držiteľov preukazov ZŤ a ZŤP/S a ktorí sú zároveň prihlásení k TP. 
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2) Úľavu poskytne správca dane občanom, ktorým vznikol nárok na úľavu k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia a spĺňajú podmienky v bode 1a) a 1b) tohto VZN po predložení 

patričných dokladov a žiadosti do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. 

 

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) Daňovníci sú povinní v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámi správcovi dane 

skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k DzN a každú zmenu 

skutočností do 30dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny 

nastali.  

3) Pri zániku vlastníckych práv vydražením, daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. 

4) 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. 

5) Ak je pozemok, stavba, by a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých 

osôb ( § 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona o daniach), daňovníkom je každý spoluvlastník 

podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov 

dane zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. 

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov, daňovníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne 

a nerozdielne. Rozhodnutie sa vyrubí tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie. 

 

Daňové priznanie 

 

1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane 

do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a v ďalších 

zdaňovacích obdobiach do toho termínu, len ak nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich na 

vyrubenie dane z nehnuteľností. Na zmeny skutočností rozhodných pre daňovú povinnosť, ktoré 

nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Za zmeny skutočností rozhodujúcich 

na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. 

2) 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 tom zistení, najneskôr do 

štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. 

3) Ak daňovník zistí, že jeho daň má nižšia, ako je vypočítaná v poslednom priznaní, je oprávnený 

podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla 

povinnosť podať priznanie. 

4) Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky údaje rozhodné pre výpočet dane a daň 

si sám vypočítať. 

 

Vyrubenie dane 

 

1) Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 

obdobia. 
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2) Daň z pozemkov, stavieb a bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. mája príslušného 

zdaňovacieho obdobia rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Neprihliada 

sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia. 

3) Ak správca dane zistí, že vyrubená daň je nižšia ako mala byť vyrubená, dorubí takto zistený 

rozdiel dodatočným rozhodnutím. 

 

Splatnosť a platenie dane 

 

1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. 

2) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane z nehnuteľnosti takto: 

- do výšky 50,- € / FO – jednorázovo do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia, 

- nad 50,- € / FO – v troch splátkach: 35% do 31. mája, 35% do 30. júna a 30% do 31. októbra 

bežného zdaňovacieho obdobia, 

- do výška 200,- € / PO – jednorázovo do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia, 

- na 200,- € / PO – v troch splátkach: 35% do 31. mája, 35% do 30. júna a 30% do 31. októbra 

bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daň možno zaplatiť aj jednorazovou splátkou v hotovosti alebo na účet obce. 

3) Vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý v priebehu kalendárneho roka vydraží nehnuteľnosť, správca 

dane vyrubí pomernú časť dane začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom 

nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

Článok 7 

Daň za psa 

 

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 občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa alebo 

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

 

Základ dane 

 

1) Základom dane je počet psov. 

 

Sadzba dane 

 

1) V súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu dane za jedného 

psa a kalendárny rok 7,00 €. 
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Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 

dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na 

vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 

neoznámi. 
 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

1) Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vznik daňovej povinnosti v lehote do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje podrobnosti 

a náležitosti oznamovacej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje správcovi dane na 

predpísanom tlačive dvojmo a musí obsahovať označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, 

priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, 

stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych 

očkovaní a pod. 

2) Daň za psa sa prvý krát vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

3) Daňovník platí uvedenú daň týmito spôsobmi: 

- v hotovosti do pokladne OcÚ 

- bezhotovostným prevodom na účet obce SK96 5600 0000 0044 0511 3001, Prima banka 

Dubnica nad Váhom. 

 

Článok 8 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Predmet dane 

 

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva (ďalej len VP) je osobitné užívanie VP 

a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore VP. 

2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla 

v obci sú:  

- parkovisko zriadené pred OcÚ  

- parkovisko pred domom smútku 

- parkovisko pri ZŠ a MŠ 

3) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Horovce a to: 

a) hlavné /štátne/ a všetky vedľajšie miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od 

krajnice po krajnicu, 

b) upravená plocha pre pohyb obyvateľov na celom území, 

c) priestranstvá pred vchodom na OcÚ, 

d) cintorín, zastávky, chodníky, prístupové cesty, ihriská športoviská 

e) verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve FO 

a PO, alebo ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 

4) Osobitným užívaním VP sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zriadenia, zariadenia cirkusu, zariadenie 
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lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo 

stráženého parkoviska pod. 

5) Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvá užíva. 

6) V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť v spornom prípade o tom, ak ide 

o verejné priestranstvo obce Horovce. 

 

Základ a sadzba dane 

 

1) Základom dane za užívanie VP je výmera užívaného VP v m2. 

2) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva v obci Horovce je: 

- za osobitné užívanie VP pri voľne predávanom tovare 5,00 €/m2 

- za deň pri umiestnení cirkusov    0,10 €/m2 

- za deň pri trvalom umiestnení pevného predajného stánku 0,10 €/m2 

- za deň pri umiestnení skládky stavebného materiálu 1,00 €/m2 

- za deň pri umiestnení skládky odpadu, ktorá môže byť 

na VP maximálne 3 dni     5,00 €/m2 

- za deň pri dočasnom parkovaní motorového vozidla 

na vyhradenom VP      5,00 €/m2 
 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania VP a zaniká dňom skončenia užívania VP. 

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania VP správcovi dane najneskôr 

v deň vzniku daňovej povinnosti a taktiež oznámiť, že užívanie VP skončilo a VP bolo uvedené 

do pôvodného stavu. 

2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu a to: 

a) pri dobe užívania najviac 15 dní, jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b) pri dobe užívania nad 15 dní, mesačnými splátkami do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. 

3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 

dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník v tejto lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti zaniká. 

 

Oslobodenie od dane 

 

1) Od dane za užívanie VP sú oslobodené: 

a) kultúrne, športové a náboženské akcie bez vstupného, 

b) akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely, 

c) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie 

vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie. 

 

Článok 9 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

           

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. 
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2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

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

biliard, gulečník, šípky a pod. 

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 

 

Základ dane 

 

1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

Sadzba dane 

 

1) Sadzba dane sa určuje vo výške 50,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká 

dňom skončenia ich prevádzkovania. 

 

Ohlasovacia povinnosť a splatnosť dane 

 

1) Daňovník je povinný pred začatím prevádzky nevýherného hracieho automatu nahlásiť písomne 

na obecný úrad miesto, kde bude hrací automat umiestnený. 

2) Daňovník je povinný pred začatím prevádzkovania označiť každý hrací automat štítkom 

s uvedením tých údajov: 

a) obchodné meno daňovníka, 

b) adresa a sídlo daňovníka, 

c) identifikácia nevýherného hracieho prístroja, 

d) miesto, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

3) Daň za trvalo umiestnený nevýherný hrací automat vyrubí obec prvý krát rozhodnutím 

a vyrubená daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane 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 už zaplatená. 

5) Daňovník platí uvedenú daň týmito spôsobmi: 

- v hotovosti do pokladne OcÚ 

- bezhotovostným prevodom na účet obce SK96 5600 0000 0044 0511 3001, Prima banka 

Dubnica nad Váhom. 
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ČASŤ  TRETIA 

MIESTNY  POPLATOK 

 

Článok 10 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Predmet poplatku 

 

1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí 

za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Horovce. 

2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 až 

4 zákona o miestnych daniach 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 a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí 

iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

4) Obec ustanovuje, že 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; ak 

nedošlo k určeniu zástupcu alebo správu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo 

spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

b) správa, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

„platiteľ“). 

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 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 oznámi obci. 

7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona 

o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 
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Sadzba poplatku 

 

1) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych 

daniach nasledovne: 

a) vo výške 0,944055 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných 

stavebných odpadov alebo 0,025 € za jeden kilogram komunálnych alebo drobných 

stavebných odpadov 

b) vo výške 0,08219 € za osobu a kalendárny deň 

c) vo výške 0,06 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

 

„Sadzba poplatku podľa § 78 ods, 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce 

na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so 

zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto 

odpadov /pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden 

kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť 

o výnosy obce zo zhodnotenia.“ 

 

2) Ročná sadzba poplatku pre FO, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnená užívať je stanovená na 

kalendárny rok vo výške 0,08219 eur na deň a obyvateľa, čo je na celý kalendárny rok 30,00 € 

/na jedného obyvateľa.  

Poplatok  je súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období               

(0,08219 x 365 = 29,999 €) 

3)    Ročná sadzba poplatku pre osobu, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, 

nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej len na jej dočasné ubytovanie alebo rekreáciu je 

stanovená vo výške 15,00 €. 

4)   Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom priamo 

kúpou zbernej nádoby, ktorej cena je aktuálne schválená obecným zastupiteľstvom. Občania si 

môžu zakúpiť zbernú nádobu na obecnom úrade. V prípade, ak poplatník požaduje zbernú 

nádobu na zmesový komunálny odpad v počte viac, ako je ustanovené vo VZN č. 1/2016 § 6, 

ods. 2 (1/110 l zberná nádoba na 4 osoby v domácnosti), poplatník zaplatí okrem nákupnej ceny 

popolnice aj ročný poplatok za každú zbernú nádobu navyše vo výške 50,00 € na základe obcou 

vystavenej faktúry.  

5)  Ak má osoba podľa § 77, ods. 2, písm. a) v obci Horovce trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne 

je podľa ods. 2, písm. c) FO oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 

trvalého alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí 

iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. 

6)    Ročná sadzba poplatku pre osoby, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť v obci Horovce je 

stanovená ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva 

(26 x 0,944055 x 110 = 269,999). 

7)  Biologicky rozložiteľný odpad bude v obci zneškodňovaní na súkromných kompostoviskách 

v záhradách občanov a na obecnom kompostovisku a formou nádob, ktoré budú umiestnené 

v obci a budú vyvážané 1x týždenne. 

8)  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30dní 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 aj identifikačné údaje za ostatných 

členov domácnosti, ak je poplatníkom fyzická osoba), 

b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania 

a identifikačné číslo ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ, 
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c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 

o miestnych daniach, 

d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku 
 

Vyrubenie poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 

1) Obec poplatok vyrubí rozhodnutím. 

2) Ak správca poplatku zistí sám, že poplatok bol vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali 

skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku podľa 

okolností, ktoré nastali. 

3) V prípade narodenia dieťaťa v priebehu kalendárneho roka sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku 

zodpovedajúcu výške poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku na deň a počtu 

kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa do konca 

kalendárneho roka. 

4) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku 

stanoveného ako súčin sadzby poplatku na deň a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka. 

5) Ak poplatník oznámi na predpísanom tlačive správcovi poplatku zánik poplatkovej povinnosti 

najneskôr do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku vráti pomernú časť 

poplatku za zostávajúce mesiace poplatkového obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený. Nárok 

na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej 

povinnosti neoznámi. 
 

Zníženie poplatku 

 

1) Obec môže na zmiernenie zákona na základe písomnej žiadosti poplatníka a po doložení 

hodnoverného dokladu poplatníkovi znížiť poplatok nasledovne: 

a) samostatne žijúcemu starobnému dôchodcovi v dožitom veku 70 rokov ku 1.1. bežného 

zdaňovacieho obdobia 15,00 € 

b) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na 

zníženie poplatku a predloží podklady (potvrdenie od zamestnávateľa), že viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce Horovce. Obec ustanovuje ako doklad 

preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo 

študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka 

alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na 

splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, 

priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na 

overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému 

má obec zriadený prístup. Poplatok v takomto prípade je 15,00 € 

c) FO – podnikateľ, ktorý má 1 zamestnanca 30,00 € 

d) FO – podnikateľ, ktorý má 2 až 4 zamestnancov 135,- € (50% zníženie poplatku) 

2) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpusť rozhodnutím. 

3) Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatku podľa  § 83 ods. 2 podľa podmienok a na základe 

podkladov ustanovených podľa § 83 ods. 1 najneskôr do 90dní po skončení zdaňovacieho 

obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká. 

 

Odpustenie poplatku 

 

1) Pre bežné zdaňovacie obdobie môže obec poplatok odpustiť za obdobie, za ktoré sa poplatník 

preukáže na základe nasledovných podkladov: 
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a) ak poplatok uhradil správcovi dane v inej obci, v ktorej poplatník prechodne býva (doložiť 

kópiu potvrdenia), 

b) ak sa poplatník v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (napr. 

čestné prehlásenie žiadateľa o odpustenie poplatku), stáže a pod. 

c) nástup poplatníka na výkon trestu (predložiť rozsudok) 

 

Splatnosť poplatku 

 

1) Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú splatné: 

a) FO – nepodnikateľov: 

- do 50,00 € / jednorazovou splátkou do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia 

- nad 50,00 € / v dvoch splátkach a to: 50% do 31. mája a 50% do 30. septembra bežného 

zdaňovacieho obdobia. 

b)  PO a FO – podnikateľov: 

 - do sumu 200,- € / jednorazovou splátkou do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia 

 - nad 200,- € / prvá splátka 50% do 31. mája, druhá splátka 50% do 30. septembra bežného 

zdaňovacieho obdobia. 

c)  poplatky môžu byť splatené aj jednorázovo v hotovosti alebo na účet správcu dane. 
 

 

ČASŤ  TRETIA 

SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Horovce prostredníctvom starostu 

obce a poverených zamestnancov obce Horovce. 

2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór 

obce Horovce. 

 

Záverečné ustanovenia, účinnosť 

 

1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  a zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok). 

2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horovce bolo schválené uznesením 

č. 33/2022 zo dňa 08.12.2022 a nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horovce. 

4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Horovciach. 

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horovce nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

V Horovciach, dňa 12.12.2022 

 

 

         Mgr. Erika Staňová 

             starostka obce 


