Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Zverejnenie návrhu VZN na pripomienkovanie v zmysle § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- na úradnej tabuli obce

30.11.2021

- na elektronickej úradnej tabuli obce

30.11.2021

- na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce

30.11.2021

Koniec lehoty na pripomienkovanie

10.12.2021

Adresa pre zasielanie písomných pripomienok

Adresa pre zasielanie elektronických pripomienok

Obec Sklabiňa
Sklabiňa 108, 038 03
posta@obecsklabina.sk

Uskutočnenie vyhodnotenia pripomienok k návrhu VZN

13.12.2021

Zvesenie návrhu VZN z úradnej tabule, elektronickej úradnej
tabule a z centrálnej úradnej elektronickej tabule obce

16.12.2021

Dátum uznesenia sa obecného zastupiteľstva na tomto VZN

15.12.2021

Vyhlásenie VZN vyvesením na úradnej tabuli, elektronickej
úradnej tabuli a centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce

16.12.2021

Dátum nadobudnutia účinnosti VZN

01.01.2022

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Sklabiňa č. 3/2021
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Sklabiňa (ďalej len obec) podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa uznieslo na tomto VZN.
Článok 1
Druhy miestnych daní
1.

Obec ukladá tieto druhy miestnych daní:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 2
Daň z nehnuteľností

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Obec stanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, na 0,17 €/m2.
Obec stanovuje nasledovné sadzby dane pre jednotlivé druhy pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,99 %
b) záhrady
1,16 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,16 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,99 %
e) stavebné pozemky
2,32 %
Obec stanovuje nasledovné sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,0990 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,1700 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,5800 €
d) samostatne stojace garáže
0,2700 €
e) stavby hromadných garáží
0,0000 €
f) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,5800 €
g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,9900 €
h) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g)
0,5800 €
Obec stanovuje príplatok za podlažie vo výške 0,0500 €.
Obec stanovuje nasledovnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov:
a) daň z bytov
0,1200 €
b) daň za nebytový priestor
0,1200 €
Obec poskytne zníženie dane zo stavieb vo výške 50 % na stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 75 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej

7.

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Ak si fyzická osoba (daňovník) podľa článku 2, odsek 6 neuplatní nárok na čiastočné zníženie
dane z nehnuteľností na stavby na bývanie a byty v jeho vlastníctve najneskôr do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na zníženie dane z nehnuteľností za toto zdaňovacie obdobie mu zaniká.
Článok 3
Daň za psa

1.
2.
3.

Obec stanovuje sadzbu dane za jedného psa na kalendárny rok vo výške 10 €.
Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa prihláseného do
evidencie obce a zabezpečiť, aby ju mal pes neustále na obojku.
Stratu registračnej známky je daňovník povinný ohlásiť do 7 dní odo dňa jej straty na Obecný
úrad v Sklabini. Za vydanie náhradnej registračnej známky stanovuje obec poplatok 3 €.
Článok 4
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.
2.

3.

4.

5.

Obec stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,1014 € na osobu a kalendárny deň (37 €/rok).
Obec na základe žiadosti poplatníka o zmiernenie vyrubeného poplatku (Príloha č. 1) a
čestného prehlásenia každého člena domácnosti o kompostovaní biologicky rozložiteľného
odpadu a kuchynského odpadu (Príloha č. 2) v zmysle § 82, bod č. 3) zákona 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov zníži poplatok paušálne o 10 € na poplatníka. Žiadny člen
domácnosti, ktorá využíva službu vývozu bioodpadu zo zberných nádob, nemá na uvedenú
zľavu nárok.
Obec na základe žiadosti poplatníka:
zníži poplatok o 50% na základe predložených hodnoverných dokladov, že sa viac ako 90
dní v rámci zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce,
odpustí poplatok v plnej výške na základe predložených hodnoverných dokladov, že sa
celoročne v rámci zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Dokladmi preukazujúcimi vyššie uvedené skutočnosti sú:
pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza,
potvrdenie o zaplatení poplatku v obci, kde sa daňovník zdržiaval časť roka alebo kde mal
prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť,
potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pracovného pomeru mimo územia obce (ak ide o
sezónneho zamestnanca vykonávajúceho prácu počas turnusov),
pracovná zmluva, potvrdenie o zamestnaní, nájomná zmluva,
potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia,
potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, agentúry, potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (rezidentské povolenie).
Doklady, preukazujúce nárok na oslobodenie od poplatku alebo zníženie poplatku možno
nahradiť čestným vyhlásením.
Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie mu zaniká.
Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je zánik dôvodu platenia poplatku,
najmä zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, úmrtie, zánik práva užívania
nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky. Dokladmi preukazujúcimi splnenie vyššie uvedených
podmienok sú najmä kópia úmrtného listu, doklad o ukončení podnikania vydaný príslušným
úradom alebo doklad preukazujúci zánik práva užívať nehnuteľnosť.

6.
7.

8.

Obec zavádza na území obce množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,050 € za kg (50 € za
tonu), ktorý je splatný ihneď podľa dovezeného množstva odpadu v kg a určenej sadzby v
hotovosti do pokladne obce.
Pôvodca drobného stavebného odpadu (ďalej len DSO) je povinný odovzdať DSO na Zberný
dvor spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o., sídliacej na Robotníckej ulici č. 20 v Martine.
Spoločnosť Brantner Fatra vydá pri odovzdaní DSO vážny lístok, na ktorom bude uvedené
množstvo DSO. Na základe vážneho lístka pôvodca odpadu zaplatí poplatok obci Sklabiňa v
hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet. Tento poplatok sa nevyrubuje
rozhodnutím.
Článok 5
Spoločné ustanovenia

1.
2.

3.

Obec nebude vyrubovať daň, ktorá predstavuje u jedného daňovníka sumu do výšky 2,00 €
v úhrne za všetky druhy miestnych daní.
Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubená rozhodnutím jednému daňovníkovi presahujúca 35
€ môže byť zaplatená v dvoch rovnakých splátkach – splatnosť prvej splátky je do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka je splatná do 31. augusta
príslušného kalendárneho roka. Táto možnosť nie je prekážkou toho, aby daňovník zaplatil
vyrubenú daň v jednej splátke – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubený rozhodnutím
jednému poplatníkovi na sumu prevyšujúcu 40 € môže byť zaplatený v dvoch rovnakých
splátkach – pričom splatnosť prvej splátky je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia a druhá splátka je splatná do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Táto
možnosť nie je prekážkou toho, aby poplatník zaplatil vyrubený poplatok v jednej splátke – do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

Obecné zastupiteľstvo obce Sklabiňa sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa
15.12.2021 uznesením číslo 04/25/12/2021.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 21.12.2020 uznesením číslo 05/19/12/2020.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

Anna Silvestrová
starostka obce

