Obec KLENOVEC v súlade s § 6 odst.1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a Zák. NR SR 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 podľa zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších právnych
predpisov v y d á v a pre územie obce KLENOVEC toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7 / 2012

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
a ostatných miestnych poplatkoch
na území obce K L E N O V E C
na rok 2013 a ďalšie zdaňovacie obdobia.
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Čl. I
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobné podmienky
ukladania miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a ostatných
miestnych poplatkov (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Klenovec.
Obecné zastupiteľstvo v KLENOVCI podľa § 11 odst.4 písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na § 2 ods. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o
daniach“) u k l a d á na území obce KLENOVEC nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Obec KLENOVEC na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“ ) a ostatné miestne poplatky.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku je kalendárny rok.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce KLENOVEC upravuje len tie podmienky zákona
o miestnych daniach, v ktorých je splnomocnená obec v zákone o miestnych daniach
určovať podmienky – sadzby, zvýšenie, zníženie sadzby daní, resp. oslobodenie.
V ostatných ustanoveniach platí zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Čl. II
§2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov.
§3
DAŇ Z POZEMKOV
1., Predmetom dane z pozemkov sú:
a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
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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 plochy
e) stavebné pozemky
2. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust.§6 ods.2 zákona. Zaradenie
pozemkov sa riadi ust. §6 ods. 3 až 7 zákona.
3. Základ dane z pozemkov
a) Základom dane z pozemkov podľa ods.1 písm. a) je hodnota pôdy bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2:
Hodnota pôdy za 1 m2 pre ornú pôdu, chmelnice, vinice a
ovocné sady je v k.ú. Klenovec
Hodnota za 1 m2 pozemku za trvalé trávne pozemky je v k.ú.
Klenovec

0,1965 €
0 ,0229 €

b) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2. Hodnota pozemkov je pre obec
KLENOVEC nasledovná:
stavebné pozemky
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

18,58 €
1,85 €

c) Základom dane z pozemkov podľa ods. 1 písm. d) a e) 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 (zákon č.
382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku).
V prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, obec Klenovec ustanovuje hodnotu pozemku
vo výške

0,14 €

§4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov:
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) za trvalé trávne porasty
c) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy

0,30 %
0,35 %
0,35 %
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d) za záhrady, zastavané plochy a nádvoria
e) stavebné pozemky

0,35 %
0,40 %

Daň z pozemkov sa vypočítava ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane pozemkov.
§5
DAŇ ZO STAVIEB
1. Predmet dane:
1.1 Predmetom dane zo stavieb sú stavby 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 skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo obytných domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
1.2 Predmetom dane zo stavieb sú stavby , ktoré majú jedno, alebo viac nadzemných alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
1.3 Predmetom dane nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
2. 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 do zastavanej
plochy sa nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.
3. Sadzba dane:
3.1 Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a)
b)

c)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu na území obce
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu

0,05 €
0,07 €
0,20 €
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za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových domov
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
ostané stavby neuvedené v písmenách a) až f)
Zvýšenie sadzby dane u viacpodlažných stavieb:
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb
Príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o
Výpočet dane zo stavieb sa riadi ustanovením § 12 a zák. 582/2004 v znení
neskorších zmien a doplnkov.

0,25 €
0,35 €
0,93 €
0,17 €

0,033€

§6
DAŇ Z BYTOV
1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2 .
2. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
3. Ročná sadzba dane za nebytové priestory v bytových domoch za každý aj
začatý m3 podlahovej plochy nebytového priestoru

0,060€
0,070€

§7
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov športovísk,
c) pozemky ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov,
d) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jeho súčasťou na vykonávanie
náboženských obradov cirkví.
§8
Zníženie dane
Správca dane zníži daň:
a) o 10% pre lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby (prvej zbierky),
b) o 20% u pozemkov, ak je daňovníkom dôchodca nad 70 rokov,
c) o 20% u stavieb, ak je daňovníkom dôchodca nad 70 rokov alebo držiteľ preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ak tieto stavby slúžia na trvalé
bývanie týchto osôb.
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Čl. III
§9
DAŇ ZA PSA

Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Daňovníkom podľa ods. a) a b) musí byť plnoletá osoba.
§ 11
Sadzba dane
Sadzba dane sa určí za jedného psa a kalendárny rok.
Sadzba dane sa určí nasledovne:
a) za jedného psa, ak je držaný v rodinnom dome v obci
b) za jedného psa, ak je pes držaný v bytovom dome v obci
c) za jedného psa, ak je pes držaný v hospodárskych obydliach, na
vrchoch, pastiersky pes a pes držaný poľovným združením

7,00 €
17,00 €
4,00 €

§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 13
Oslobodenie od dane
1. Od dane za psa je oslobodený služobný pes v zmysle § 1 ods. 2 zákona č.282/2002 Z. z.
2. Oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri oznamovaní vzniku daňovej povinnosti
podľa § 16 tohto nariadenia spolu s listinou preukazujúcou dôvod oslobodenia.
V opačnom prípade oslobodenie od dane nevzniká a pes sa zdaní príslušnou sadzbou.
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Čl. IV
§ 14
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva .
2. Verejným priestranstvom na účely toho nariadenia je miestna komunikácia, námestie,
chodník, zelené plochy. Verejným priestranstvom sú ďalej všetky verejnosti prístupné
pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s
výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia okrem
vyhradeného trhoviska, kde platí sadzobník trhových poplatkov.
3. Osobitné užívanie verejného priestranstva je:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
b) umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii
pri prekopávke ciest, chodníkov za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah,
c) trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného parkoviska pre
určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie
vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom
istom mieste v zmysle dopravného značenia.
§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň za umiestnenie
predajného zariadenia potravinárskych výrobkov, kvetín a zeleniny
b) za každý aj začatý m2, za každý aj začatý deň za umiestnenie
predajného zariadenia na predaj ostatného priemyselného a
spotrebného tovaru
c) za každý aj začatý m2, za každý aj začatý deň za umiestnenie
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
d) za každý aj začatý m2, za každý aj začatý deň za umiestnenie skládky
uhlia, dreva, zeminy, v prípade, že je skladovanie do 24 hodín
poplatok sa nevyrubuje
e) za každý aj začatý m2, za každý aj začatý deň za umiestnenie skládky
stavebného materiálu
f) za umiestnenie vraku a dlhodobo nepojazdných áut za každý aj začatý
m2 za každý aj začatý deň
g) za umiestnenie garáže, alebo prenosnej garáže so súhlasom obce,
ktorá nepodlieha dani z nehnuteľností ako stavba, alebo vyhradené
parkovacie miesto určené na trvalé parkovanie pre jedno motorové
vozidlo (12 m2 ) za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň.
Označenie parkovacieho miesta si uhradí žiadateľ na vlastné náklady.

4,00 €
7,00 €
0,20 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,05 €

VZN č. 4/2011

str. 8
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva..
§ 17
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný osobne alebo písomne požiadať o začatie užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu KLENOVEC a to pred začatím osobitného užívania
verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.
2. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má, alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť
Obecnému úradu v KLENOVCI skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
sa skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
3. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím len za trvalé parkovanie motorových vozidiel a za
umiestnenie garáží.
4. U ostatných daní je splatnosť pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom bez
rozhodnutia do pokladne obecného úradu.
Čl. V
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 18
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania ako sú hotel, penzión, rekreačné zariadenie,
ubytovňa a iné zariadenia poskytujúce služby prechodného ubytovania.
§ 19
Daňovník a platiteľ
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na území obce KLENOVEC, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 21
Sadzba dane
Sadzba dane je na celom území obce 0,33 € na osobu a prenocovanie daňovníka.
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§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktorá poskytuje služby
prechodného ubytovania a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 23
Oznamovacia povinnosť
Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. prevádzkovateľ, je
povinný sa zaregistrovať do 30 dní odo dňa vzniku činnosti na finančné oddelenie správcu
dane. Zároveň je platiteľ povinný predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský
list, prípadne iný doklad, na základe ktorého vykonáva činnosť podliehajúcu dane za
ubytovanie. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne,
platiteľ je povinný oznámiť písomne túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď
táto skutočnosť nastala. Platiteľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu a
sídla. Platiteľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť obchodné meno, názov,
IČO, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. V prípade, ak ide o fyzickú osobu, ktorá
podniká aj rodné číslo daňovníka.
§ 24
Povinnosti platiteľa
1. Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu ubytovaných hostí, viesť samostatnú knihu za
každé ubytovacie zariadenie na území obce. Je povinný dbať na to, aby kniha
obsahovala adresu ubytovaných hostí, deň príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní.
2. Platiteľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole
evidenciu ubytovaných hostí a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania, alebo na výzvu
správu dane priniesť uvedenú dokumentáciu na oddelenie správcu dane.
3. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení prechodného ubytovania
príjmový pokladničný doklad, v ktorom vyznačí daňovníka, počet prenocovaní, dátum
odkedy bol daňovník v zariadení ubytovaný.
4. Do 10. kalendárneho dňa po skončení štvrťroka je platiteľ povinný predložiť vecne
príslušnému oddeleniu obecného úradu v Klenovci vyplnené hlásenie na predpísanom
tlačive o počte a dobe ubytovaných hostí s vyznačením počtu, doby ubytovania, celkový
počet prenocovaní v štvrťroku za predchádzajúci štvrťrok za každé ubytovacie zariadenie
na území obce na samostatnom tlačive.
§ 25
Spôsob vyberania dane za ubytovanie
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň platiteľ, ktorým je
v zmysle § 41 zákona č.582/2004 Z. z. prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
§ 26
Platenie dane za ubytovanie
Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia (§ 30 ods. 4) v pokladni obecného
úradu Klenovec.
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Čl. VI
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 27
Predmet dane

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické
prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 28
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 29
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 30
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 50,00 € za jeden nevýherný elektronický hrací prístroj na počítačové hry
za kalendárny rok.
2. Sadzba dane je 30,00 € za jeden mechanický prístroj, elektronické prístroje, automaty a
iné zariadenia na zábavu.
3. Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa prepočíta
od dátumu vzniku daňovej povinnosti.
§ 31
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 32
Povinnosti daňovníka
1. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítom, kde je uvedený
názov firmy prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky
automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené správcom dane.
2. Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole
evidenciu nevýherných hracích prístrojov a účtovnú evidenciu týkajúcu sa NHP alebo na
výzvu správcu dane priniesť evidenciu ku kontrole na Obecný úrad v KLENOVCI.
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Čl. VII
POPLATOK
§ 33
Predmet poplatku

1. Predmetom poplatku sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, (okrem
elektrospotrebičov) ktoré vznikajú na území obce Klenovec.
2. Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok.
§ 34
1. Ak ďalej nie je stanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá ma v obci trvalý 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 na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len ako
„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.
2. U poplatníkov podľa ods. 1. písm. a) sa bude vychádzať z údajov v centrálnej evidencii
obyvateľstva a z evidencie správcov bytových domov.
3. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) súčasne trvalý a prechodný pobyt, platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) trvalý alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodov trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2. 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) užíva z dôvodov plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovného vzťahu s
poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú ma právo užívať aj poplatník.
5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí, ak spoluvlastníci neurčia zástupcu ani správcu, obec
určí zástupcu, ktorý pre obec poplatok vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
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 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, v plnom rozsahu plní povinnosť
poplatníka jeho zákonný zástupca. Povinnosti poplatníka za iného nesmie prevziať alebo
plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto
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skutočnosti, ako aj zmeny, je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná
oznámiť obci.
8. Obec na základe žiadosti právnickej osoby, alebo podnikateľa zavedie množstvový zber
vtedy, ak právnická osoba, alebo podnikateľ preukáže, že množstvo ním
vyprodukovaných odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merateľné a
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do času ich odvozu, zabezpečené pred
stratou, odcudzením alebo iným únikom.
9. Žiadosť o zavedenie množstvového zberu musí právnická osoba alebo podnikateľ podať
na obec Klenovec - obecný úrad v lehote do 90 dní pred ukončením kalendárneho roka.
10. Obec v lehote 60 dní zavedie žiadateľovi množstvový zber.
11. Obec určí poplatok pri množstvovom zbere ako súčin počtu odvozov, sadzby a
vypočítaného množstva odpadu podľa objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v
súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
§ 35
Vznik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 41 odsek 1.
§ 36
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do mesiaca od vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého, prechodného pobytu, ak je
poplatník osoba podľa § 41 ods. 1 písm. b) a c) - názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosť poplatníka podľa §41 ods.7,
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti je možné poplatníkovi uložiť pokutu v zmysle
zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 37
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
1. 6,50 € za tisíc litrov resp. 1m3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
pri vykonávaní množstvového zberu,
2. pre poplatníka - fyzickú osobu:
a) 1,20 € na osobu a mesiac, ktorá je prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
b) 10,00 € na osobu a rok vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti, ak nie je v obci
prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt.
3. pre poplatníka - právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa:
a) 30,00 € na právnickú osobu a zamestnanca za rok (banky, pošta, farské úrady, stánok
PNS, záložňa, stávková kancelária, združenia, spolky, nadácie),
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b) 45,00 € na zamestnanca a rok (bufet, pohostinstvo, kaviareň, potraviny, ovocie
zelenina, predajňa textilu drogéria, železiarstvo, elektro, poľnohospodárske potreby),
c) 23,50 € na zamestnanca a rok pre remeslá, živnosti, priemysel do 50 zamestnancov,
d) 3,50 € na zamestnanca a rok pre remeslá, živnosti, priemysel nad 50 zamestnancov,
e) 7,00 € na zamestnanca a 1 € na žiaka a rok za obdobie 10 mesiacov v kalendárnom
roku (školy, škôlky),
f) 14,00 € na obyvateľa a rok a 7,00 € na zamestnanca a rok (dom dôchodcov, útulok
pre bezdomovcov),
g) 23,50 € na zamestnanca a rok na živnosť, remeslá vykonávanú v mieste trvalého
bydliska.
§ 38
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na základe žiadosti zníži
podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
2. Správca poplatku poskytne úľavu osobám, ktoré sa z dôvodu štúdia alebo výkonu
zamestnania zdržiavajú dlhodobo mimo trvalého bydliska vo výške 50 % z ročného
poplatku.
3. Zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 1 a 2 vypočíta správca poplatku alikvotne
od dátumu, kedy nastala skutočnosť potvrdzujúca dôvod pre poskytnutie úľavy, resp.
odpustenia.
4. Žiadosť a doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie úľavy, resp. zníženie alebo
odpustenie poplatku predloží poplatník správcovi najneskôr do 31. januára príslušného
roka. Po uplynutí lehoty určenej na ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti zaniká
nárok na poskytnutie úľavy.
§ 39
Definícia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
1. Stavebné odpady, ako aj drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri
stavebnej činnosti a demoláciách.
2. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad vytriediť na jednotlivé zložky a z
toho odpadu vylúčiť kovy, drevo a podobne, ktoré treba účelne zhodnotiť.
§ 40
Odvoz a likvidácia stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
1. Stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti
občanov, prípadne právnických, alebo fyzických osôb - podnikateľov na území obce sa
ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú odvezené a zneškodnené na
skládke odpadov na náklady stavebníka, alebo investora.
2. Stavebné odpady, ako i drobné stavebné odpady je zakázané vyvážať na iné miesto, než
na to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov. Stavebné odpady môžu byť
uložené na stavenisku stavebníka, alebo investora iba na nevyhnutne dlhú dobu.
3. Držiteľ stavebných odpadov, ako i drobných stavebných odpadov je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so
stavebnými odpadmi, ako i drobnými stavebnými odpadmi.
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§ 41
Definícia elektroodpadov z domácnosti

1. Každý použitý, vyradený elektrický spotrebič je elektroodpadom z domácnosti.
2. Držitelia elektroodpadov sú povinní odpad zhromažďovať na určenom mieste, v určenom
dni, v čase určenom obecným úradom.
3. Obecný úrad určil nasledujúce zhromaždištia elektroodpadu:
- Ulica 9.mája - (Majer),
- Ulica ČA – (Bencove námestie),
- Námestie Karola Salvu - pred obecným úradom,
- Ulica Obrancov mieru - pred garážou OU,
- Ulica Sládkovičova - pred kotolňou.
4. Obecný úrad oznámi v patričnom predstihu občanom v miestnom rozhlase a v káblovej
televízii miesto zhromaždenia odpadu, deň a čas zberu elektroodpadov z domácnosti.
5. Zber elektroodpadov z domácností bude bezplatne prevádzať podľa dohodnutého
harmonogramu firma Brantner s.r.o. Rimavská Sobota dvakrát ročne.
Čl. VIII
§ 42
Ostatné miestne poplatky
1. Obec Klenovec pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov vykonáva správu týchto ďalších miestnych poplatkov:
Povolenie na výrub stromov
7,00 €
Poplatok za 1 hrobové miesto na 10 rokov
7,00 €
Poplatok za dom smútku (1 pohreb)
67,00 €
Poplatok za stavbu 1 hrobu
23,00 €
Poplatok za vykopanie hrobu
42,00 €
Poplatok za vstup motorového vozidla na pohrebisko
7,00 €
Poplatok za užívanie multifunkčného ihriska za 1 hodinu
– deti, mládež a študenti (bez použitia osvetlenia)
1,50 €
– dospelí (bez použitia osvetlenia)
3,00 €
– deti, mládež a študenti (s osvetlením)
2,00 €
– dospelí (s osvetlením)
4,00 €
Poplatky za zverejnenie na informačnom kanáli obce
- blahoželanie
3,50 €
- inzercia na 3 dni
1,00 €
- inzercia na 7 dní
2,00 €
- reklama - podnikatelia na 3 dni
6,00 €
- reklama - podnikatelia na 7 dní
10,00 €
- reklama - na 6 mesiacov s frekvenciou vysielania 2 po sebe
25,00 €
nasledujúce dni v týždni s max. dĺžkou 1 prezentácie 90 sekúnd
2. Poplatky za zriadenie a užívanie televízneho káblového rozvodu sú schvaľované
osobitným uznesením obecného zastupiteľstva.
3. Poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase sú upravené v Pravidlách hlásenia v miestnom
rozhlase.
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4. Poplatky za predajné stánky alebo za prenajatú plochu na miestnej tržnici sa stanovujú
nasledovne:
Poplatok za 1 predajný stánok vo vlastníctve obce na predaj
4,00 €
potravinárskych výrobkov, zeleniny, ovocia, priesad a živých
kvetov za každý začatý deň
Poplatok za 1 predajný stánok vo vlastníctve obce na predaj
5,00 €
spotrebného, priemyselného a iného tovaru za každý začatý deň
Poplatok za prenajatú plochu miestnej tržnice do 4 m2 za každý
začatý deň, pričom podmienkou je úhrada poplatku za aspoň
3,00 €
1 predajný stánok vo vlastníctve obce
5. Správne poplatky upravené zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov vyberá obec v zmysle tohto zákona.
Čl. IX
Spoločné ustanovenia
§ 43
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje je
daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich
podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak je pozemok, stavba,
byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods.1
písm.a) a b).
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje
v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku
ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej
povinnosti.
3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je
povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
4. V prípade, ak daňovník nesplnil svoje povinnosti platia ustanovenia o čiastkových,
opravných a dodatočných priznaniach v zmysle zákona.
5. Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods.1 a 2
zaškrtnutím políčka v priznaní, (neoznačenú platbu správca dane použije v súlade s ust. §
98 a ods.2), 3), a 4).)
§ 44
Vyrubenie dane, splatnosť dane a platenie v splátkach
1. Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane
každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie
obdobie jedným rozhodnutím, pričom platia aj ustanovenia § 99 e zákona.
2. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné
hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
4. Spôsob platby daní a poplatku sa určí poplatníkovi v rozhodnutí.
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§ 45
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a poplatku a na zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v
znení neskorších predpisov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené uznesením č. 289/2012 Obecného
zastupiteľstva v Klenovci zo dňa 12.12.2012.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Klenovec č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo
v Klenovci.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

