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Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a  

 miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení 

neskorších predpisov   v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Zlatá Baňa toto 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

č. 3/2022 

o miestnych  daniach 

a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

na  území  obce Zlatá Baňa 

 

I.  č a s ť 

ÚVODNÉ   USTANOVENIA 

§  1 

 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a 

vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   

stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Zlatá 

Baňa. 
 

(2) Obec Zlatá Baňa na svojom území ukladá  tieto 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. 

 

(3) Obec Zlatá Baňa na svojom území ukladá  poplatok za   komunálne   odpady   

      a   drobné   stavebné  odpady. 

 

  II. č a s ť 
MIESTNE  DANE 

§ 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“). 

 

§ 3 
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Daň z pozemkov 
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 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 v katastrálnom území obce Zlatá Baňa 

v členení podľa ust. §6 odst.1 zákona o miestnych daniach : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a 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 

Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6 odst. 2 zákona o miestnych 

daniach. 

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej  v prílohe č. 1 zákona NR SR  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/ . 

Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 na území  obce Zlatá Baňa je: 

 orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   -     0,1832 €/m2 

 trvalé trávnaté porasty                 -     0,0318 €/m2 

(4)  Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, je hodnota pozemku bez porastov 

určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa 

platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Správca dane ustanovuje 

hodnotu pozemku za m2 na 0,18 €  /podľa prílohy  č.2 zákona/.  

(5) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemku v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej v prílohe č. 2  zákona . 

 

Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2  na území obce Zlatá Baňa je: 

záhrady        1,32 €/m2 

zastavané plochy a nádvoria                            1,32 €/m2 

ostatné plochy                                                  1,32 €/m2 

stavebné pozemky                                   13,27 €/m2 

 

(6) Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Zlatá Baňa sa pre jednotlivé druhy 

pozemkov určuje podľa miestnych podmienok vo výške: 

  

 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty          0,50 %  

b/ záhrady                                                                                           0,50 %  

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                           0,50 %  

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,                   

     rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy 1,20 %  

e/ stavebné pozemky                                                                            0,50 %  

 

§ 4 
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Daň zo stavieb 
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené  v ust.  § 9 zákona o miestnych daniach. 

 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Zlatá Baňa, ktoré majú jedno alebo 

viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom 

v členení podľa ust. §10 odst.1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá 

vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. 

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa §10 odst.3 zákona o miestnych daniach. 

Na zaradenie stavby podľa odst. 2 je rozhodujúci účel jej využitia k 1.januáru zdaňovacieho 

obdobia. 

 

(3) 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.  

 

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Zlatá Baňa za každý aj začatý m2 zastavenej 

plochy  je : 

 

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú  

    stavbu .................................................................................................................   0,07 € 

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  

    stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane  

    stavieb na vlastnú  administratívu ....................................................................     0,07 € 

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  

    rekreáciu .............................................................................................................. 0,35 € 

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby  

   určené alebo  používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov .......  0,20 € 

e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  

    stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb  

    na vlastnú administratívu....................................................................................  0,20 € 

f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  

   a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ...... 2,00 € 

g/ ostatné stavby neuvedené v písm. a/ až f/ ..........................................................  0,20 € 

 

(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

§ 5 

Daň z bytov 
(1) Daňovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach. 

 

(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce 

Zlatá Baňa, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva 

fyzické osoby alebo právnické osoby. 

Byt alebo časť bytu v bytovom dome ,  ktorý sa k 1.januáru zdaňovacieho obdobia využíva 

na iný účel ako bývanie, sa na  účely tohto zákona považuje za nebytový priestor. 
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(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 

v m2.   

(4) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Zlatá Baňa je za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru : 

a) 0,07 € za byty, 

b) 0,07 € za nebytové priestory  

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
 

§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
(1) V súlade s ust. §17  zákona o miestnych daniach sú od dane z nehnuteľností  oslobodené 

o 100 %: 

a)    pozemky a stavby vo vlastníctve obce  

b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností 

registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských 

obradov 

c) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, 

zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou 

schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, amfiteátre, výstavné siene , 

osvetové zariadenia, športoviska a ihriská. 
 

§ 7 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom 

období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom 

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 

1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

 

(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. 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. 

 

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 

povinná oznámiť správcovi dane  skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej 

povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa 

nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

 

§ 8 

Vyrubovanie dane 
(1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov  vyrubí správca dane každoročne podľa 

stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 
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(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť vydražiteľovi, 

začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do 

konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

(3)  Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na 

základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie. 

 

(4) Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.  

 

§ 9 

Platenie dane 
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

 

       

§ 10 

Daň za psa 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou.  

 

 (2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo 

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

 

(3) Základom dane je počet psov.  

 

(4) Ročná sadzba  dane za psa na území obce Zlatá Baňa  je za  jedného psa a kalendárny rok:  

     4 ,00 €  za psa držaného v rodinných domoch, alebo v bytovom dome. 

      

 Takto určená sadzba platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  

 

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

v ktorom sa pes stal predmetom dane  podľa § 10 ods. 1 tohto VZN a zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.   

 

(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa 

vzniku daňovej povinnosti.  

Písomné oznámenie sa doručuje  na obecný úrad a musí obsahovať najmä 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. 

 

 (7) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť správcovi dane 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.  
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§ 11 

Zníženie dane  

 
Správca dane  podľa §29 zákona o miestnych daniach znižuje  daň za psa pre fyzické osoby :  

- o  50%  pre vlastníka psa, ktorý je zároveň držiteľom preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 

 

§12 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Zlatá Baňa, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a/  hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  

    a  v  šírke od priekopy po priekopu, 

b/ chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov, 

c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,  

d/ priestranstvo na parcelách C číslo 693  a 953/1. 

 

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa 

osobitného zákona. 

 

 (3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa rozumie:  

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia              

    lunaparku a iných atrakcií,  

c/ umiestnenie skládky,  

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska a pod. 

 

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva 

v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

 

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

 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2 . 

 

(6) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva na území obce Zlatá Baňa 2,00 € za  

každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.   

 

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného   užívania verejného priestranstva 

Obecnému úradu v Zlatej Bani, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

 

(8) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  Vyrubená daň je 

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
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(9) Daňovník je tiež povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môžu mať    

vplyv  na  výšku  stanovenej resp. zaplatenej dane.  

 

(10) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu 

v Zlatej Bani 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. 

 

 

§  13 

Daň za ubytovanie 

 
(1)Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný právny predpis /ďalej len 

zariadenie/. 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  
(3) Základom dane je počet prenocovaní. 

(4) Sadzba dane za ubytovanie je 0,33 € na osobu a prenocovanie. 

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 

(6) Daň je splatná štvrťročne pozadu do 15.dňa nasledujúceho štvrťroka pri predložení 

hlásenia platiteľov daní  o počte ubytovaných osôb, počte prenocovaní  a výšky dane za 

predchádzajúci štvrťrok. 

(7) Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie  

 dátum, meno prenocovanej osoby a výšku vybranej dane. 

(8) Platiteľ dane  je povinný viesť evidenciu o počte ubytovaných osôb vo forme „Knihy 

ubytovaných“ a je povinný umožniť správcovi dane nahliadať do tejto evidencie za účelom 

kontroly správnosti vykazovanej evidencie v nadväznosti na štvrťročné hlásenia. 

 

 

 

§14 

Daň za predajné automaty 

 
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu (ďalej len „predajné automaty“)  a sú umiestnené v priestoroch prístupných 

verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné 

lístky verejnej dopravy. 

 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty 

prevádzkuje. 

 

(3) Základom dane je počet predajných automatov. 

 

(4) Sadzba dane je  20,00 €  za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

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

v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.   
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(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa 

vzniku daňovej povinnosti.  

Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku oznamovacej povinnosti.  Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

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

povinnosti neoznámi.  

 

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne 

alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Zlatej Bani, alebo elektronickou poštou na 

adresu obce „podatelna@zlatabana.sk“.  Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti 

obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto 

prevádzkovania, dátum vzniku daňovej povinnosti.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej 

povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, 

miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum zániku daňovej povinnosti.   

 

 (7) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov, 

označiť ich  štítkom s uvedením týchto údajov: 

a/ výrobné číslo predajného automatu – identifikačné údaje, 

b/ názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa, 

c/ dátum začatia prevádzky  a miesto jeho umiestnenia. 

 

 

 

 

 

 

§  15 

Daň 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“).   

 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

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

 

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

prevádzkuje.  

 

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

 

(5) Sadzba dane je  66,387 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
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(6) 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.   

 

(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa 

vzniku daňovej povinnosti. 

Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.  

 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

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

povinnosti neoznámi.  

 

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne 

alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Zlatej Bani, alebo elektronickou poštou na 

adresu obce „podatelna@zlatabana.sk“.  Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti 

obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, 

miesto prevádzkovania, dátum vzniku daňovej povinnosti.  Písomné oznámenie pri zániku 

daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného 

hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum ukončenia činnosti alebo 

dátum zániku daňovej povinnosti.  

  

 (8) Na účely výberu dane daňovník  je povinný  viesť evidenciu nevýherných hracích 

automatov , označiť  ich štítkom s uvedením týchto údajov: 

a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja – identifikačné údaje, 

b/ názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresu, 

c/ dátum začatia prevádzky a miesto jeho umiestnenia. 

 
 

 

 

 

 

III.  č a s ť 
MIESTNY  POPLATOK 

 

 

 
§  16 

Miestny poplatok za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
 

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov, ktoré vznikajú na území 

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

2 až 4 zákona o miestnych daniach. 

(3) Poplatník chatár  - fyzická osoba je majiteľ nehnuteľnosti (chaty alebo chalupy) v katastri 

obce Zlatá Baňa, ktorý nie je v obci Zlatá Baňa prihlásený na trvalý pobyt a táto nehnuteľnosť 

neslúži na podnikanie. 

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  

alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo 

správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ").   

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; 

za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 

 

§17 

Sadzba poplatku 
 

(1) Sadzba poplatku je 

 

a/ pre fyzické osoby – občanov  podľa §77 odst.2 písm. a) zákona o miestnych daniach:  

0,0384 € na osobu a kalendárny deň, t. j.  14,00 € na osobu a kalendárny rok. 

 

b) sadzba poplatku pre chatárov je  14,00 € za jednu nehnuteľnosť a kalendárny rok. 

 

c) u právnickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a u 

podnikateľa podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona. na osobu a kalendárny deň, (14,00 € na rok a  

0,0384 €)  na deň. 

 

d) u právnickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. c) ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania: na osobu a kalendárny deň, 

70,00 €/ na rok a  0,1918 € / na deň.  

 

e) počet odvozov x 16,63 €  x  počet nádob 1100 L 

 

Poplatok za drobný stavebný odpad je stanovený vo výške: 0,015 €/kg 

 

§18 

 

Určenie poplatku 
 

(1) Správca dane určuje poplatok takto: 

a/ pre poplatníka – fyzická osoba – občan  obec určuje poplatok na určené obdobie, ktorým je 

kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, 

počas ktorých má alebo bude mať  poplatník podľa §77 odst.2 písm. a) v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju 

užívať, 

b/ pre poplatníkov so zavedeným množstvovým zberom  /právnické osoby a podnikatelia/  
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obec určuje poplatok  ako súčin frekvencie odvozov za predchádzajúci kalendárny rok, 

sadzby poplatku, počtu zberných nádob a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva 

v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov. 

 

§19 

Oznamovacia povinnosť 
 

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, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu 

/ďalej len „ identifikačné údaje“/, v prípade určeného zástupcu podľa §77 odst.7 zákona 

o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti , a ak nie je 

poplatníkom podľa §77 odst. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov 

alebo obchodné meno , sídlo alebo miesto podnikania a  identifikačné číslo,  

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §82 zákona o miestnych daniach, 

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, kedy 

tieto nastali. Oznámenie  je poplatník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Zlatej 

Bani vyplnením príslušného tlačiva. 

(3) Poplatková  a ohlasovacia  povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť 

uvedená v §77 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, 

ktorým zanikne táto skutočnosť . 

 

§20 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 
 

 (1) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  

(2)  Splatnosť poplatku : 

 a/ u poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach:   

- do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  

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. 

Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 

rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

 

b/ ak poplatník preukáže , že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím, 

ale pre množstvový zber obec určuje:  

Spôsob platenia poplatku : na základe vystavenej  faktúry   v  dvoch rovnakých splátkach : 

      I. splátka  - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

      II. splátka - do 31. októbra bežného roka 

Formu platenia poplatku : 

      -    v hotovosti do pokladne obecného úradu v Zlatej Bani 

- prevodom na obecný účet  

- šekovou poukážkou  

Miesto platenia poplatku: obecný úrad v Zlatej Bani v hotovosti alebo v prevodom 
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v peňažnom ústave alebo vkladom na účet v hotovosti – účet obec oznámi v Rozhodnutí. 

 

 

 

§21 

Zníženie, vrátenie alebo odpustenie poplatku 
 

(1) Obec podľa § 82 odst.2 zákona o miestnych daniach zníži  poplatok  pre fyzické osoby 

podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona nasledovne:   

 

1. Správca poplatku v zmysle § 82 ods. 1 zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom 

spoplatňovanom období na základe týchto dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku: 

- ak dlhodobo žije mimo trvalého pobytu v obci Zlatá Baňa, alebo žije v zahraničí, ak sa viac 

ako 180 dní nezdržiava  na   území obce cez bežné obdobie v roku 

- ak je celoročne umiestnený v zariadeniach sociálnych služieb (domov dôchodcov, hospic, 

detský domov, reedukačné zariadenie, nemocničné zariadenie, alebo iné zariadenie sociálnych 

služieb tu neuvedených a pod. 

2.   Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný 

predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.01. príslušného zdaňovacieho  obdobia. V 

prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok 

v príslušnom zdaňovacom období nezníži, resp. neodpustí. 

3. Neuplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie, 

resp. odpustenie poplatku v bežnom zdaňovacom období.)  

4. Správca poplatku v zmysle § 83 zákona ustanovuje, že zníži poplatok v zmysle  tohto VZN 

len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú a daňovú povinnosť a nemá evidované 

nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

(2) Úľavy podľa odseku 1  správca dane poskytuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia. Žiadosti o poskytnutie úľav je potrebné doručiť na Obecný úrad v Zlatej Bani, alebo 

elektronickou poštou na adresu obce „podatelna@zlatabana.sk“.  do 31. januára  

zdaňovacieho obdobia. 

Na žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podané po uvedenom termíne sa neprihliada. 

 

  

IV.  č a s ť 
SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§  22 

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Zlatá Baňa prostredníctvom 

starostu obce a poverených zamestnancov obce.  

 

(2)  Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradiť: 

      a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Zlatej Bani, 

      b) bezhotovostným prevodom na účet obecného úradu, 

      c) poštovým peňažným poukazom. 

 

(3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.   
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(4)  Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie 

prístroje možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy 

len k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

(5) Pri miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad sa určia alebo môžu 

zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a 

podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej  časti alebo 

pri znížení alebo odpustení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

  

(6) Daňovník je oprávnený uplatniť si úľavy alebo oslobodenia poskytnuté týmto 

nariadením v lehote oznamovacej povinnosti, podania daňového priznania, najneskôr však 

v lehote na podanie odvolania. V prípade nedodržania ustanovených lehôt obec  úľavu 

alebo oslobodenie neposkytne. 

 

 

§  23 

Záverečné  ustanovenia 

 
(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  nie je podrobnejšia úprava, postupuje 

sa v konaní vo veciach daní a poplatku podľa zákona č.511/1992 Zb. o správe  daní 

a poplatkov a  o zmenách v sústave územných finančných orgánov znení neskorších 

predpisov.  

 

(2) Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

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

uznieslo dňa  14.12.2022. 

 

(3) Dňom  účinnosti tohto  Všeobecne  záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Zlatá Baňa č. 2/2018, zo dňa 19.12.20218.  

 

(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 . 

 

 

 

V Zlatej Bani, dňa 28.11.2022 

 

 

 

 

Maroš Železník 

                                                                                                          starosta obce  

 

 

Vyvesené dňa:   29.11.2022  

 

Schválené uznesením č. 11/2022 

 

 

 


