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Obec Chotín 
946 31 Chotín č. 486 

 
 

     Obecné zastupiteľstvo obce Chotín na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 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 Chotín 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. 2/2014 

o  mies tnych   daniach  a  o miestnom popla tku  za  komunálne  

odpady  a  drobné  s tavebné  odpady  

na  území  obce  Chot ín  

 

            

            

ČASŤ I 
 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Chotíne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

neskorších predpisov, že Obec Chotín, ako správca dane v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. 

o správe daní / daňový poriadok/ v znení neskorších predpisov, vyberá miestne dane podľa § 1  tohto 

nariadenia.  

 

     1.  Obec Chotín vyberá 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 

           

           

 

2. Obec Chotín vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane 

z nehnuteľností na území obce Chotín z zdaňovacom období roku 2015 a ďalšie roky. 

 

                                         



                                                          ČASŤ II 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

 

§ 2 

Základ dane 

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Chotín hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu 

dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za 

          Predmet dane z pozemkov       Hodnota pozemku za m2 v eurách 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   0,6091 €/m2 

b) trvalé trávne porasty   0,1520 €/m2 

c) záhrady   1,86     €/m2 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy Podľa predloženého platného znaleckého posudku 

e) rybníky s chovom rýb a hospodársky užívané vodné 

plochy 
Podľa predloženého platného znaleckého posudku 

f) zastavané plochy a nádvoria   1,86     €/m2 

g) stavebné pozemky 18,59     €/m2 

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov   1,86     €/m2 

                                                                    

§ 3 

                                                               Sadzba dane 

 

     Správca dane určuje pre pozemky na území obce Chotín ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

                Predmet dane z pozemkov                Ročná sadzba dane v % 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé 

trávne porasty 
0,35 % 

b) záhrady 0,30 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

rybníky s chovom rýb a hospodársky užívané 

vodné plochy  

0,30 % 

e) stavebné pozemky 0,30 % 

 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B 

 

§ 4  

Sadzba dane 

 

1. Správca dane určuje na  území obce Chotín  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy vo výške: 

                     Predmet dane zo stavieb      Ročná sadzba dane za m2 

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

    funkciu pre hlavnú stavbu 
0,13 € 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 

    pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej     

    pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

0,20 € 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,27 € 

d) samostatne stojace garáže  

 
0,23 € 

e) stavby hromadných garáží 0,23 € 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby 

    slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 

    vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

0,60 € 



h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

    skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

   podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

1,03 € 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,40 € 

      

 

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok   

za podlažie 0,070 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 

                                                           

                                                           

D A Ň   Z  B Y T O V 

 

§ 5  

Sadzba dane 

 

     Správca dane určuje na území obce Chotín ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške:  

Predmet dane z bytov  Ročná sadzba dane za m2 

v eurách 

 
a, byty  0,13 € 

b, nebytové priestory  0,13 € 

     

 

§ 6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1.  Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, §17 ods. 2 h). 

 

2. Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje: 

a)  stavby slúžiace školám a školským zariadeniam. 

 

3.  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške: 

a)  50 % z daňovej povinnosti   na stavby  na bývanie a na byty vo vlastníctve fyzických osôb                                            

           s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzických osôb s ťažkým    

           zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) 50 %  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve fyzických osôb   

starších ako 75 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 

 

4. Ak predmet zníženia dane podľa predchádzajúcich bodov je v spoluvlastníctve viacerých osôb, 

zníženie dane sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na 

zníženie.  

 

§ 7 

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

 

      Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.  

 

                                                                    

 

 

 

 

 



§ 8 

                                           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.  

 

2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. Januára zdaňovacieho obdobia. 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom 

nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 

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

v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti 

dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe 

právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. 

 

 

ČASŤ III 
 

D A Ň    Z A    P S A 

 

§ 9 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou. 

2.  Predmetom dane za psa nie je 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat,  

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím,  

§ 10 

  Daňovník 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

       a) vlastníkom psa alebo 

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

 

2. Na účely tohto VZN sa za držiteľa psa považuje osoba, ktorá je daňovníkom dane    

          z pozemkov, dane zo stavieb alebo dane z bytov, kde je pes chovaný. 

 

 

§ 11 

Základ dane 
 

          Základom dane je počet psov. 

 

§ 12 

Sadzba dane a platenie dane 

 

           Správca dane ustanovuje jednotnú sadzbu dane za jedného psa na 3,50 € na kalendárny rok. 



                                                                             § 13 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom 

dane. 

 

 

 

ČASŤ IV 

 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 14 

Predmet dane 

 

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

 

2. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti         

 prístupné pozemky vo vlastníctve obce Chotín, a to:  

a) miestne komunikácie v celej svojej  dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami  

         chodníkov alebo zelených pásov 

b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov 

c) námestie, 

            d) trhovisko, 

f) futbalové ihrisko, 

g) a všetky ďalšie verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

 

3. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa na účely dane za užívanie verejného 

priestranstva  rozumie : 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,   

b) umiestnenie stavebného zariadenia,  

c) umiestnenie predajného zariadenia,  

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,  

e) umiestnenie skládky,  

f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  

 

§ 15 

Daňovník 

 

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

 

§ 16 

Základ dane 

 

Základom dane za užívanie vereného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 

v m². 
 

 



§ 17 

Sadzba dane 

 

 Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33  a  § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane: 

a) Za použitie jedného vyznačeného predajného miesta s plochou 5 m² na príležitostných 

trhoch, konaných na miestnom trhovisku je jednorazový paušálny poplatok 1,66 € za 

každé aj začaté trhové miesto a za každý aj začatý deň. 

b) 5,00 €/ deň pre umiestnenie lunaparkov, kolotočov, strelníc a cirkusu 

c) 5,00 €/ deň pre ambulantný predaj 

d) Za umiestnenie skládky bez časového obmedzenia nad 3 dni je poplatok 0,10 € za každý aj 

začatý m² a za každý aj začatý deň 

 

 

§ 18 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne     

      správcovi dane najneskôr v deň,  kedy  sa užívanie verejného priestranstva začalo. 

      Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

 

2. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného   

      priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr   

       nasledujúci deň po dni skončenia užívania verejného priestranstva. Vzor oznámenia o skončení   

      užívania verejného priestranstva tvorí prílohu č.2 tohto nariadenia. 

 

3. Správca dane na základe ust. § 36 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za osobitné   

      užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom       

      priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne     

      a verejnoprospešné účely. 

 

 

 

ČASŤ V 

 

D A Ň   Z A  U B Y T O V A I E 

 

§ 19 

Daňovník 

 

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

 

§ 20 

Základ dane 

 

  Základom dane je počet prenocovaní. 

 

§ 21 

Sadzba dane a platenie dane 

 

1. Sadzba dane na osobu a noc je 0,10 €. 

 

2. Na základe výkazov vybratej dane za ubytovanie správca dane vystaví za každý štvrťrok 

platiteľovi dane rozhodnutie, ktoré je splatná do 15 dní odo dňa doručenia. 



 

§ 22 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie 

poskytuje. 

 

2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prechodné ubytovanie poskytuje je povinná: 

a) viesť knihu ubytovaných ( alebo inú obdobnú - elektronickú evidenciu) a zapisovať do 

nej ubytovaných občanov do 3 hodín po ich príchode a to rozsahu: 

- údaje o mene a priezvisku 

- dátum narodenia  

- adresa trvalého pobytu 

- číslo občianskeho preukazu, príp. cestovného dokladu 

- dátum príchodu 

- dátum odchodu (zapíše sa v deň odchodu ubytovaného) 

b) viesť priebežne evidenciu prenocovaní a štvrťročne predkladať správcovi dane výkaz 

dane za ubytovanie vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca na tlačive určenom obcou. 

K tlačivu je potrebné priložiť fotokópie evidencie z knihy ubytovaných alebo zoznam 

ubytovaných z elektronickej evidencie za príslušné obdobie (kalendárny štvrťrok) 

c) predložiť správcovi dane v čase a mieste kontroly okrem iných dokladov aj originál 

evidencie ubytovaných osôb, ktorým je kniha ubytovaných 

 

3. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní od začatia činnosti, s ktorou súvisí 

predmetná daň. 

 

      

  

 

 

ČASŤ VI 
 

DAŇ  ZA PREDAJNÉ  AUTOMATY 

 

§23 

Predmet dane a daňovník 

 

 

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. 

 

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

 

§ 24 

                                                         Základ dane 

 

Základ dane je počet predajných automatov. 

 

§ 25 

                                       Sadzba dane a platenie dane 

     

1. Sadzba dane je 35,00 € ročne za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

2. Daň vyrubí správca dane daňovníkovi rozhodnutím. 

 



§ 26 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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. 

 

§ 27 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných 

automatov 

 

1. Daňovník je povinný označiť predajný automat na viditeľnom mieste štítkom s uvedením 

týchto údajov: 

a) obchodné meno prevádzkovateľa 

b) sídlo, resp. miesto podnikania 

c) IČO 

d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                          ČASŤ VII 

 
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

§ 28 

Základné  ustanovenie 

                                                                       

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

až 4 zákona o miestnych daniach.  

 

     

2. Poplatok za odpad 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. 

 

 

§ 29 

Sadzba poplatku 

 

Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na obdobie jedného kalendárneho roka: 

 Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie v zmysle § 79 ods.2 zákona nasledovne: 



a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,0083 € za 1 liter komunálnych odpadov drobných 

stavebných odpadov pre právnické osoby podľa ods. 2 písm. b) a podnikateľov podľa ods. 2 

písm. c) §77 zákona o miestnych daniach, pre ktorých je v obci zavedený množstvový zber. 

: 

-   nádoba na smeti –  objem    110 l -      23,74 EUR /rok 

-   nádoba na smeti -  objem     120 l  -     25,90 EUR/rok 

-   kontajner            -   objem     418 l -      90,20 EUR/rok 

-   kontajner            -   objem   1100 l  -   237,38 EUR/rok 

 

b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,03835 € za osobu a kalendárny deň pre 

fyzické osoby uvedené v ods. 2 písm. a) §77 zákona o miestnych daniach: 

 

14,- EUR/rok/osoba  
 

     

 

                                                                      

                                                                              § 30 

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, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 

(ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona 

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

osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo 

obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a 

identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

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

predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 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. Vzor 

oznámenia tvorí prílohu č.3 tohto VZN.  

 

§ 31 

Vyrubenie poplatku 

 

1. Poplatok vyrubuje obec každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vyrubenie 

poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81a zákona o miestnych daniach.  

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú 

časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca 

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

3.  Poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o miestnych daniach ktorý 

využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím a poplatok možno platiť : 

a.) prevodom na účet, 

b.) poštovou poukážkou, 

c.) v pokladni obce Chotín. 

 



§ 32 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1. Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 

poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia 

a hodnoverne preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

Podmienkou vrátenia poplatku je, že poplatník nie je daňovým dlžníkom obce.  

2.  Obec   podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok   odpustí   za  obdobie, za  

ktoré poplatník  preukáže, že viac ako 90  dní v zdaňovacom období  nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce, a to týmito podkladmi: 

a) ak študuje mimo  územia obce - potvrdením o štúdiu a aj potvrdením o ubytovaní 

mimo územia obce alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje. 

b) ak sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania  - potvrdením od 

zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom 

období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce   a potvrdením  

o ubytovaní  alebo dokladom o prechodnom pobyte mimo územia obce 

c) ak ide o  osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu  odňatia 

slobody - potvrdením  o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody 

a jeho dobe trvania,  

d) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení 

v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania, 

e) z iného  dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte 

mimo územia obce 

f) ak ide o fyzickú osobu, ktorá  sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí 

- potvrdením o návšteve školy alebo pracovným povolením alebo  

- povolením k pobytu alebo vízom alebo  

- potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala 

prácu v zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte 

v zahraničí alebo potvrdením o úhrade dane z príjmu v zahraničí  

 

          Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

 

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatnil nárok na odpustenie poplatku do 

           31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží 

           príslušné doklady podľa odsek 2), nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie     

           zaniká. 

 

         ČASŤ VII 

 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

                                                                  § 33 

Daňové priznanie, ohlásenie daňovej a poplatkovej povinnosti 

 

1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi dane do 31. 

januára zdaňovacieho obdobia, v prípade vzniku zmien zmenu ohlasuje písomne do 30 dní 

odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie dane. 

 

2. Oznamovacia povinnosť vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnym daniam je uvedená 

v príslušných spoločných ustanoveniach k jednotlivým daniam. 

 

3. Oznamovacia povinnosť k vzniku resp. zániku povinnosti platiť miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v šiestej časti VZN v § 25. 

 



§ 34 

Vyrubovanie dane a miestneho poplatku 

 

1. Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za predajné automaty vykoná správca 

dane každoročne so stavom k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím. 

 

2. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa a k dani za 

predajné automaty, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, 

v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

3. Vyrubená daň je splatná do 15 dní dňa právoplatnosti rozhodnutia. 

 

§ 35 

Platenie dane 

 

1.   Spôsob vyberania dane: 

a)     daň sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Chotíne do pokladne, 

      b)     poštovou poukážkou na účet obce č. 21929 – 142/0200 

c)      úhradou na účet obce vo VÚB č. 21929 -142/0200 

 

2.   Daňovník je povinný označiť platbu variabilným symbolom pre príslušný druh miestnej dane 

uvedenom v rozhodnutí o vyrubení dane. 

 

 

                                                           

 

§ 36 

Spoločné ustanovenie 

 

 

1.Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec  prostredníctvom starostu obce a    

   poverených zamestnancov obce.  

 

2.Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá   

   hlavný kontrolór obce. 

 

3.Správca dane určuje, že nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za   

   predajné automaty pokiaľ  v úhrne  neprevýši  sumu 3,00 €. 

 

 

§ 37 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu  miestnych 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 zákona  č. 563/2009  Z. z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene   a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Chotín č. 2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady 



a drobné stavebné odpady na rok 2013 a ďalšie roky. VZN č. 7/2008 o dani za užívanie 

verejného priestranstva  od roku 2009. 

 

3. Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Chotín. 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2015 

 

 

 

 

V Chotíne dňa 27.11.2014 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ........................................ 

                                                                                                       Ing. František Magyari                                                                                                                                      

                                                                                                                starosta  obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 k VZN  č.2/2014 

                     O B E C  CH O T Í N 
Obecný úrad Chotín č. 486, PSČ 946 31, Tel: 035/7886090, E-mail: ocu.chotin@pnet.sk 

 
 

Vec : Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva 

 

Meno a priezvisko /názov : 

IČO: 

Adresa trvalého pobytu/sídlo: 

Miesto užívania verejného priestranstva: 

Doba užívania: od:    do: 

Plocha užívania m2 : 

Dôvod - účel užívania: 

 

V Chotíne dňa 

 

  ____________________ 

podpis daňovníka 

Príloha: 

a. Situačný plán 

b. Výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra 
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Príloha č.2 k VZN  č.2/2014 

                     O B E C  CH O T Í N 
Obecný úrad Chotín č. 486, PSČ 946 31, Tel: 035/7886090, E-mail: ocu.chotin@pnet.sk 

 

Vec : Oznámenie o ukončení osobitného užívania verejného priestranstva 

 

Meno a priezvisko /názov : 

IČO: 

Adresa trvalého pobytu/sídlo: 

Miesto užívania verejného priestranstva: 

Doba užívania: od:    do: 

Plocha užívania m2 : 

Dôvod - účel užívania: 

 

V Chotíne dňa 

 

  ____________________ 

podpis daňovníka 
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                                                               Príloha č.3 k VZN  č.2/2014 

                     O B E C  CH O T Í N 
Obecný úrad Chotín č. 486, PSČ 946 31, Tel: 035/7886090, E-mail: ocu.chotin@pnet.sk 

 

 

Vec: Žiadosť o odpustenie poplatku za KO 

 

 

Meno a priezvisko, titul: .......................................................................................................... 

Rodné číslo/IČO: ..................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu/sídla:................................................................................................... 

DÔVOD ŽIADOSTI O ODPUSTENIE POPLATKU 

 

 Prechodný pobyt v inej obci 

 Návšteva školy mimo územia obce- pobyt na internáte 

 Dlhodobé zdržiavanie z dôvodu práce 

 Pracovný pomer v zahraničí 

 Potvrdenie o nedržiavania v obci viac ako 90 dní 

 Potvrdenie o väzbe alebo o výkone trestu 

 Umiestnenie v soc. zariadení alebo domove dôchodcov 

 

 

Prílohy/doklady potvrdzujúce nárok na úľavu:............................................................................... 

 

 

Dátum:................................                                               Podpis poplatníka:.................................. 

 

 

Za správcu dane prevzal:...................................................... 
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