
 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

č. 8/2019 
o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                
na území obce Bzince pod Javorinou 

 
 
 
 
        

                                                                    
 
 
 
Návrh na VZN:  

• vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.11.2019 
• zverejnený na webovom sídle obce dňa: 25.11.2019 

 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane) :  6.12.2019 
Doručené pripomienky(počet):   0 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: - 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: - 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bzinciach pod Javorinou dňa: 11.12.2019 

pod č. 101/2019 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bzince pod Javorinou dňa: 12.12.2019 
VZN zverejnené na webovom sídle obce Bzince pod Javorinou dňa:  12.12.2019 
  
 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2020 

 
 
 
 
 
 



 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 8 /2019 
o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                
na území obce Bzince pod Javorinou 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Bzince pod Javorinou na základe § 6 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  Zák. č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky ukladania 
miestnych daní (ďalej len "miestne dane") a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Bzince pod Javorinou (ďalej len „obec“). 
 

2. Obec  na svojom území ukladá tieto miestne dane:  
1.1. daň z nehnuteľností  
1.2. daň za psa 
1.3. daň za užívanie verejného priestranstva  
1.4. daň za ubytovanie 
1.5. daň za predajné automaty  
1.6. daň za nevýherné hracie prístroje 

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

(ďalej len „poplatok“). 
4.  Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku je kalendárny rok.  

 
Článok 2 

Daň z nehnuteľností  
 

1.  Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
 a. daň z pozemkov 
 b. daň zo stavieb 
 c. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „ daň z bytov “). 

2.  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. 

3.  Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na 
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, sa neprihliada, ak toto VZN neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti 
vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, 
v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť 
zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. 

 
Článok 3 

Daň z pozemkov 

1.  Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 
len „zákon o miestnych daniach“), v znení neskorších predpisov. 

2.  Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce  v členení podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona 
o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ustanovení § 6 
ods.2 zákona o miestnych daniach. 

     3.   Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady  



           a trvalý trávnatý porast je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty  
           pozemkov za 1  m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., ktorá je pre jednotlivé 
           katastrálne územie nasledovná:  

                                                   orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady      trvalý trávnatý porast 
  a. Dolné Bzince   0,3428 €/m2   0,0683 €/m2  
  b. Horné Bzince    0,3428 €/m2   0,0683 €/m2  
  c. Hrušové          0,0995 €/m2              0,0243 €/m2  
  d. Hrubá Strana             0,3087 €/m2                   0,0624 €/m2 

       Základ dane z pozemkov pre pozemok druhu trvalý trávnatý porast ležiaci v katastrálnom území 
Hrušové bol určený v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. 

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky, záhrady, zastavané plochy 
a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemkov za 1  m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 
č. 582/2004 Z.z., ktorá je nasledovná:  

  a) stavebné pozemky                                   18,58 € /m2           
  b) záhrady        1,85 €/m2              
  c) zastavané plochy a nádvoria      1,8585 € /m2      
  d) ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov            1,8585 €/m2 

 
5.   Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky     
s chovom rýb, a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota  pozemku bez porastov 
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku zákona č. 382/2004 Z. z. 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 (ďalej len „znalecký posudok“). V prípade, 
že daňovník nepredloží znalecký posudok, namiesto hodnoty uvedených pozemkov zistenej na 1 m2 
podľa vyššie uvedených osobitných predpisov sa použije hodnota pôdy za 1 m2 uvedená v bode 3. 
tohto článku VZN určená pre ornú pôdu pre konkrétne katastrálne územie obce Bzince pod Javorinou. 

      6.     Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica, alebo predajný       
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením 
skutočnej výmery transformačnej stanice, alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 
uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. pre stavebné pozemky. 

      7. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov v obci Bzince pod Javorinou sa určuje pre jednotlivé                   
druhy pozemkov nasledovne:  

 a. orná pôda, chmeľnica, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty        
        0,70 % zo základu dane 

 b. záhrady         0,47% zo základu dane 
 c. zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 
         0,47 % zo základu dane  
 d. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy             1,17% zo základu dane 
 e. stavebné pozemky       0,47% zo základu dane 

8.  Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane (hodnoty pozemku) a ročnej sadzby dane 
z pozemkov. 

Článok 4 
Daň zo stavieb  

  1.  Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v  ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach. 

2.  Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou  plochou sa rozumie 
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy 



nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe hromadných 
garáži umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa 
rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby. 

      3.  Na zaradenie stavby podľa predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru 
zdaňovacieho    obdobia. 

4.  Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce, 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. 

5. Ročná sadzba dane zo stavieb je na každý aj začatý m2 zastavanej plochy na území obce Bzince 
pod Javorinou sa v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje nasledovne:  

a) 0,117 € za obytné domy a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe 
b) 0,280 € za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby 
c) 0,315 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  

rekreáciu 
d) 0,280 € za samostatne stojace garáže a stavby využívané na tieto účely postavené mimo 

obytných domov 
e) 0,969 € priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu  
f) 0,969 € stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť a zárobkovú, skladovanie 

a administratívu 

6.  Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb určenej podľa bodu 

   5. tohto článku VZN. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane 
a  ročnej sadzby dane zo stavieb určenej podľa bodu 5. tohto článku VZN zvýšenej o súčin počtu ďalších 
podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach. Do počtu ďalších podlaží 
pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie. 
Príplatok za  ďalšie podlažie sa určuje vo výške 0,04 €/m2. 

 
Článok 5 

Daň z bytov  

1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.  

2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce, v ktorom aspoň jeden byt alebo 
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty 
a nebytové priestory. 

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

4. Ročná sadzba dane z bytov nachádzajúcich sa na území obce Bzince pod Javorinou sa v súlade s § 
16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje na 0,117 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
bytu a nebytového priestoru.  

5. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane určenej podľa bodu 4 tohto 
článku VZN. 

  
 
 
 



Článok 6 
Daň za psa 

1. Podmienky držania psov sú ustanovené v Zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov (ďalej len "zákon o psoch"), v znení neskorších predpisov. 

2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou        
osobou na území obce Bzince pod Javorinou.  

3. 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 držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

4.  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá 
preukázať, kto psa vlastní.  

5.  Základom dane je počet psov. 

6.  Sadzba dane je 10 € za jedného psa a kalendárny rok.  

7.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
sa pes stal predmetom  dane podľa § 22 ods.1 zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach 
a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   
a zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

      8.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku daňovej    
povinnosti. Písomné oznámenie musí obsahovať najmä označenie vlastníka psa menom, priezviskom 
a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa 
uvedením adresy vlastníka, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní. 

9. Daňovík je povinný písomne oznámiť obci zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti. Obec vráti pomernú časť dane za zostávajúcu dobu zdaňovacieho obdobia, za 
ktorú bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

10. Obec vyrubí daňovníkovi  daň za psa rozhodnutím. 
 

Článok 7 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
obce, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä nasledovné miesta:   
             a. miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu, 
             b. chodníky pre peších a pre cyklistov  
  c. park a okrasné trávnaté plochy  
  d. všetky neknihované parcely v intraviláne obce, t.j.  poľné cesty,  
  e. trhoviská a tržnica,  
  f. priestranstvá v bezprostrednej blízkosti kultúrnych domov  
  g. priestory na cintorínoch  

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa  
osobitného zákona (napr. podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka atď.) 



Daň za užívanie verejného priestranstva je 0,041 € / m2 / deň. 

3. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci 
sú: 

a) parkovisko pred obecným úradom, pred a za zdrav. strediskom, pred školou, pred 
ihriskom, pri Coop Jednote, pri cintorínoch a dome smútku, pri Pošte, pri pekárni, pri 
evanjelickom a katolíckom kostole, pri potravinách Maja, pred CSS Javorina  

b) priestranstvá pri kultúrnych domoch v miestnych častiach   

4. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva 
a dočasné parkovanie motorového vozidla vo vyhradenom priestore verejného priestranstva.  

5. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN 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) dlhodobé parkovanie vozidla  
e) umiestnenie vraku vozidla  

6. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti 
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí a tiež v súvislosti 
s prevádzkovaním zberného miesta v zmysle VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bzince pod Javorinou. 

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

8. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2 alebo      
parkovacieho miesta.  

9.   Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 
ukončenia užívania verejného priestranstva.  

10. Daňovník je povinný :  

a) osobne alebo písomne podať oznámenie o  zámere užívať verejného    priestranstvo na 
Obecnom úrade obce Bzince pod Javorinou a to pred začatím osobitného užívania 
verejného   priestranstva,  výnimočne najneskôr v deň, v ktorom sa má realizovať 
užívanie verejného priestranstva 

b) ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, 
resp. zaplatenej dane, 

c) najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti osobne alebo písomne oznámiť 
Obecnému úradu obce Bzince pod Javorinou  skutočnosť, že osobitné užívanie verejného 
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. Obec vráti 
pomernú časť dane za zostávajúcu dobu, za ktorú bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 
neoznámi. 

11. Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí obec  rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej 
povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 
pričom daňovník je povinný ju uhradiť v hotovosti do pokladne obce v Obecnom úrade, alebo 
poštovou poukážkou na účet obce, alebo bankovým prevodom na účet obce. 



 
Článok 8 

Určenie dane za užívanie verejného priestranstva podľa pomôcok 

1. Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej 
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

2. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1 tohto článku 
VZN, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Článok 9 

Daň za ubytovanie 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania nachádzajúcom sa na území obce 
Bzince pod Javorinou. Pod ubytovacím zariadením sa rozumie najmä hotel, motel, botel, hostel, 
penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu 
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, 
v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne 
ubytuje. 

 3.  Základom pre výpočet dane je počet prenocovaní.  

 4.  Sadzba dane je 0,47 € na osobu a noc.  

 5.  Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

 6.  O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie 
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti. 

 7.  O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad v zmysle osobitných 
predpisov. 

      8.  Daň odvedie prevádzkovateľ obci v hotovosti do pokladne obce v Obecnom úrade obce Bzince 
pod Javorinou, alebo poštovou poukážkou na účet obce, alebo bankovým prevodom na účet obce. 

 9.  Splatnosť dane za ubytovanie je splatné polročne do 15. dňa po ukončení príslušného polroka. 
 

Článok 10 
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 na území obce 
Bzince pod Javorinou, okrem prístrojov a automatov, 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  5 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.  



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

6.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť 
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  

     7.  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 zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti 
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

8.  Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne 
alebo doporučeným listom na Obecný úrad . Písomné oznámenie pri vzniku, resp. pri zániku 
daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu a 
miesto prevádzkovania. 

9.    Daň za predajné automaty vyrubí obec  rozhodnutím.  

10.  Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú evidenciu :  
  a. výrobné číslo predajného automatu 
  b. počet predajných automatov  
  c. miesto prevádzkovania   

 
Článok 11 

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 na území obce Bzince pod Javorinou (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, ktoré nevýherné hracie automaty 
prevádzkuje.  

4.  Základom dane je počet nevýherných hracích automatov. 

5.  Sadzba dane je 10 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

      6.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací 
prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 
prevádzkovanie. 

7.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30dní od 
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť 
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
V ďalších obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára 
príslušného zdaňovacieho obdobia.  



     8.  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi najneskôr  
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. 

9.  Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo 
doporučeným listom na Obecný úrad. Písomné oznámenie pri vzniku, resp. pri zániku daňovej 
povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a 
miesto prevádzkovania.  

10.  Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú evidenciu : 
   a. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja  
  b. počet nevýherných hracích prístrojov 
  c. miesto prevádzkovania 

 
Článok 12 

Poplatok za odpad 

1. Poplatok sa platí za: 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov  
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu 

2.  Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok za odpad platí poplatník, ktorým je: 
  a. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na  

  území obce oprávnená užívať byt 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, platí 
poplatok za odpad iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písmena a/ tohto 
ustanovenia 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 / to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový  zber/. 

4.  Poplatok za odpad od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

  a. vlastník nehnuteľností; 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 správcu,   
     obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre  
     obec vyberie, 



  b. správca; ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, alebo vyšší územný celok. Platiteľ  
     a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo   
     poplatník, za  odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

5.  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto článku. 
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej 
povinnosti.  

6.  Sadzba poplatku za odpad  je: 
  a. pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinných domoch 
a bytových domoch vo výške 0,063 €/deň čo predstavuje 23 €/rok. Rovnaký poplatok platí FO, ktorá na 
území obce využíva byt alebo nebytový priestor. Používa sa smetná nádoba v objeme max. 120 litrov. 
  b. pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorú využíva na rekreačné účely (chalupári, chatári resp. 
byty a nebytové priestory)  23 €/rok) 
  c. pre podnikateľov, právnické osoby a subjekty vymedzená v prílohe č.1 tohto  VZN. Pri 
výpočte množstva vyprodukovaného odpadu je použitý koeficient 1. 
                       d. poplatok za drobné stavebné odpady je  0,015 € / kg.                                              

7.  Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu, trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) v prípade určeného zástupcu podľa  § 77 ods.7 
zákona č. 582/2004 Z. z. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je 
poplatníkom  osoba podľa § 77 ods.2 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. 
v spojení s bodom 2. písm. b) tohto článku VZN, názov alebo obchodné meno alebo 
dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo. 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, označiť zbernú nádobu číslom domu 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. 

v spojení s článkom 13 tohto VZN, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo 
odpustenie poplatku.  

   
6. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto 
nastali.  

7. Poplatník, u ktorého nastal na začiatku alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia nárast v počte 
členov domácnosti, za ktoré platí, resp. už uhradil poplatok, to znamená, že nehnuteľnosť (napr. 
byt, dom) s ním užíva ďalšia osoba (manželka/manžel, družka/druh, dieťa, rodič, zať, nevesta 
a pod.), ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, ale u poplatníka fyzická odpad tvorí, 
vzťahuje sa na ňu oznamovacia povinnosť podľa ods. 7 tohto článku VZN. 

8. Poplatok vyrubí obec platobným rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie. Poplatok sa určuje na 
obdobie jedného kalendárneho roka. 

9. 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, okrem prípadu, ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia narodí 
poplatníkovi dieťa, kedy sa poplatok za neho začne vyrubovať od 1. 1. nasledujúceho roka.  

10. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa bodu 10. a 11. tohto článku VZN. 

  
 
 
 



Článok 13 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi (oprávnenej osobe), ktorému zanikla 
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia (zmena trvalého pobytu, úmrtie 
osoby) ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Obec môže znížiť poplatok za zdaňovacie obdobie o 50 % fyzickým osobám prihláseným 
k trvalému pobytu v obci Bzince pod Javorinou v prípade: 

a) držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 
Obec môže znížiť poplatok za zdaňovacie obdobie o 30 % v prípade: 

b) držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
c) osobe, ktorá sa z pracovných dôvodov zdržiava mimo okresu Nové Mesto nad Váhom 

v rámci SR alebo v zahraničí a v obci Bzince pod Javorinou sa nezdržiava po dobu viac ako 
90 dní v zdaňovacom období. 

d) Osobe, ktorá sa zo študijných dôvodov zdržiava mimo okresu Nové Mesto nad Váhom 
v rámci SR alebo v zahraničí a v obci Bzince pod Javorinou sa nezdržiava po dobu viac ako 
90 dní v zdaňovacom období. 

3. Obec môže odpustiť poplatok v celej výške fyzickým osobám prihláseným k trvalému pobytu 
v obci Bzince pod Javorinou v týchto prípadoch: 

a) osobe, ktorá sa z rôznych dôvodov v obci Bzince pod Javorinou nezdržiava počas celého 
zdaňovacieho obdobia, 

4. Žiadateľ, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa Čl. 13 ods. 2 a 3 podá na 
podateľni OcÚ  ŽIADOSŤ   s uvedením dôvodu, pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie 
poplatku poskytnúť. 

Žiadosť musí byť doložená listinnými dokladmi (dôkazy), ktoré preukazujú dôvod, pre ktoré 
sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť: 

Pri žiadosti podľa Čl. 12 ods. 2: 
- písm. a) fotokópia platného preukazu s ŤZP/S 
Pri žiadosti podľa Čl. 12 ods. 3: 
- písm. c) fotokópia platného preukazu s ŤZP 
- písm. d) aktuálne potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná 

zmluva), doklady o ubytovaní na potrebnú dobu, potvrdenie zamestnávateľa so sídlom 
v SR o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala 
prácu v zahraničí alebo doklad príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí, 

Pri žiadosti podľa Čl. 13 ods. 3: 
- písm. a) pri dlhodobom pobyte v zahraničí doklad vecne príslušného úradu o pobyte (úrad 

prihlasovania obyvateľov). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom jazyku žiadateľ 
doloží aj preklad do slovenského jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný. Ak sa osoba 
prihlásená k trvalému pobytu zdržiava v mieste prechodného pobytu mimo Bziniec pod 
Javorinou, doklad príslušného obecného úradu o tom, že sa osoba zdržiava počas celého 
zdaňovacieho obdobia v tejto obci a doklad o zaplatení poplatku na celé obdobie. 

5. Ak sú podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku splnené už na začiatku zdaňovacieho 
obdobia, žiadosť treba podať do 31. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

6. Môže sa uplatniť iba jedno zníženie poplatku to, ktoré je výhodnejšie pre poplatníka. 

7. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa poskytne iba tým žiadateľom, ktorí v čase podávania 
žiadosti nemajú voči obci Bzince pod Javorinou žiadne záväzky v platení miestnych daní 
a miestnych poplatkov. 



8. Ak sa v priebehu roka narodí poplatníkovi dieťa, poplatok za neho sa začne vyrubovať od 1. 1. 
nasledujúceho roka.  

Článok 14 

Určenie poplatku za odpad podľa pomôcok 

1. Obec písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku poplatkovej 
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1 tohto článku 
VZN, obec určí poplatok podľa pomôcok v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia 
poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

 
Článok 15 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie 
prístroje a poplatok za odpad sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. 

2. Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní, poplatkov 
a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č.563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3. Miestne dane a poplatok za odpad je možné hradiť : 
a) poštovou poukážkou na účet obce Bzince pod Javorinou 
b) bankovým prevodom na účet obce Bzince pod Javorinou 
c) v hotovosti v  pokladni Obecného úradu obce Bzince pod Javorinou 

4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Bzince pod Javorinou č. 5/2012 vrátane dodatku č. 1 a č. 2  o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bzince pod Javorinou. 

5. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Bzince 
pod Javorinou. 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. 

  

V  Bzinciach pod Javorinou  dňa     25.11. 2019 

                                       
                                                                        Ing. Dušan Málik     
                                          starosta obce 

 

 



 
       Príloha č. 1 

Poplatok za odpad - právnické osoby a podnikatelia 
  Bzince pod Javorinou 

P.č. Názov prevádzky ROK 2019 ZAPLATENÉ 
  Bzince pod Javorinou    

1. Reštaurácia Paška 700  

2. Supermarket COOP 408  

3. Maja - Maja Kedrová 58  

4. Hostinec - Kardian 58  

5. AKB Javorina  700  

6. Club 56 - Ivana Vidanová 117  

7. Drevovýroba Krchnavý 58  

8. WoodLine - Igor Trúsik 58  

9. Pekáreň Bzince pod Javorinou 700  

10. MUDr. Dovalová 58  

11. Dentalex 58  

12. Lekáreň 58  

13. Základná škola s materskou školou 408  

14. Domov sociálnych služieb 1750  

15. Pošta 152  

16. Kaderníctvo 29  

17. Heraldik - Klčová 350  

18. Kuba - výroba palivového dreva 58  

19. URO - Centrum 58  

                                    SPOLU                                         5 836  

  Hrušové   

1. Motorest  117  

2. Potraviny  58  

3. WOODSERVIS - P. Kuric ml. 233  

 4. Píla - Kuric P. st. 175  

5. Šopík 175  

6. V. Petrovič 58  

7. Bar Juriga 58  

                    SPOLU 874  

  Cetuna   

1. MBL - Magál, Čambal 175  

2. Potraviny - Gulánová 105  

4. Country saloon 350  

                 SPOLU 630  

  Hrubá Strana   

1. Potraviny, bar - Sadloňová 117  

2. Gulán - poľnohospodárska výroba 58  

3. Chov koní - Holubec 175  

4. Rekreačné zariadenie -Nerád 700  

  Spolu 1 050  

 Vrzávka  PIVIS Urban 58  

 SPOLU 8 448  



 


