
návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 

 
Obecné zastupiteľstvo v Juskovej Voli 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 zákona                 
č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony Ministerstva financií Slovenskej republiky 
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republiky a v znení neskorších zmien             
a doplnkov vydáva pre územie obce Juskova Voľa toto všeobecne záväzné nariadenie 
 

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady na území obce Juskova Voľa  

 
I.  č a s ť 

Úvodné ustanovenia 

§  1 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky  
      ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  
      odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Juskova Voľa. 

2. Obec Juskova Voľa na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za ubytovanie, 

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

4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní, a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za  
     užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovanie je kalendárny rok. 
 
 

II. č a s ť 

Miestne dane 

§ 2 

Daň z nehnuteľností 
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb. 
 

§ 3 

Daň z pozemkov 

1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 nie je ustanovené inak, je  

a) vlastník pozemku, 

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca  
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností,  

c)  nájomca prenajatého pozemku. 
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2. Daňovníkom dane z pozemkov je  

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné 
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania  
pozemkových úprav, 

b) nájomca, ak 
i.   nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný  

v katastri, 
 ii.  má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, 
 iii. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a). 

3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok  
skutočne užíva. 

4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je  
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci  
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní  
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. 

5. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Juskova Voľa v tomto členení:   

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

b) trvalé trávne porasty,   

c) záhrady, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 

f) zastavané plochy a nádvoria, 

g) stavebné pozemky, 

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.  

6. Predmetom dane z pozemkov nie sú: 

a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavanými stavbami, ktoré sú predmetom dane 
zo stavieb, 

b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou 
verejných účelových komunikácií, 

c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa 
§10 ods. 3 zákona. 

7. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku  
podľa katastra. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný  
hospodársky plán. 

8. Na účely tohoto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom 
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je 
predmetom dane zo stavieb podľa § 4 ods. 4 tohto VZN. Celkovú výmeru stavebného 
pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom 
povolení. 

9. Stavebným pozemkom podľa ods. 8 nie je na účely tohoto VZN pozemok uvedený 
v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu 
alebo stavebnú úpravu. 

10. Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 5 písm. a) až h) tohto VZN je hodnota pozemku  
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2.  

11. Pre pozemky podľa § 3 ods. 5 písm. a), b), c), f), g) a h) tohto VZN ustanovuje obec Juskova  
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Voľa hodnotu pozemkov nasledovne: 

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady      0,1700 €/m2, 

- trvalé trávne porasty         0,0308 €/m2, 

- záhrady,          1,32 €/m2, 

- zastavané plochy a nádvoria,       1,32 €/m2, 

- stavebné pozemky,                     13,27 €/m2, 

- ostatné plochy          1,32 €/m2, 

12. Pre pozemky podľa § 3 ods. 5 písm. d) a e) tohto VZN sa hodnota pozemkov stanovuje podľa 
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  

13.  Ročná sadzba dane z pozemkov je: 

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady      0,30 %, 

- trvalé trávne porasty         0,50 %, 

- záhrady,          0,30 %, 

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy    0,75 % 

- zastavané plochy a nádvoria,       0,30 %, 

- stavebné pozemky,                     0,25 %, 

- ostatné plochy          0,70 %, 

14. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. 11 a 12 tohto VZN a ročnej 
sadzby dane z pozemkov podľa ods. 13 tohto VZN.  

15. Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré  
nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je  
to upravené platnou právnou úpravou. 

 

§ 4 

Daň zo stavieb 

1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 
alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho 
územného celku (ďalej len "vlastník stavby"). 

2. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.  

3. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý 
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci 
dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň 
ručia do výšky svojho podielu na dani. 

4. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Juskova Voľa 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 pôdohospodárskej 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 bytových domov, 
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e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby slúžiace 
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).   

5. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo 
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv 
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

6. 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. 

7. Všeobecná ročná sadzba dane zo stavieb je 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 

8. Pre stavby podľa § 4 ods. 3 písm. a) až g) tohto VZN ustanovuje obec Juskova Voľa ročnú  
sadzbu dane zo stavieb nasledovne: 

- stavby na bývanie  a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,04 €/m2 

- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  
      hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  
      produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,           0,10 €/m2 

- stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  
      rekreáciu                      0,17 €/m2 

- samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží  
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo  

      bytových domov,                  0,10 €/m2 

- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  
      stavebníctvu, stavby slúžiace na skladovanie vlastnej produkcie vrátane  
      stavieb na vlastnú administratívu,             0,33 €k/m2 

- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  
      a administ. súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 0,50 €/m2 

- ostatné stavby                  0,50 €/m2 

s tým, že v tomto prípade sa nepoužije všeobecná ročná sadzba uvedená v ods. 7 tohto VZN.  

9. Sadzba dane podľa odseku 7 tohto VZN sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,04 € za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia. 

10. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou 
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona 
považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.  

11. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 
0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby. 

12. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 8           
a príplatok za podlažie podľa odseku 9 pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer 
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej 
ploche stavby.  

13. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. 6 a ročnej sadzby dane zo 
stavieb podľa ods. 8 
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14. Ak ide o viacpodlažnú budovu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. 
8 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa ods. 8 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží 
a príplatku za podlažie podľa ods. 9. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb 
v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.  

14.15. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 8 
a príplatok za podlažie podľa ods. 9, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. 
Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu 
dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží 
a príplatku za podlažie podľa ods. 9 tohto VZN.  

15.16. Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré  
nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je  
to upravené platnou právnou úpravou. 

 

§ 5 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

1. Od dane sú oslobodené pozemky a stavby vo vlastníctve obce Juskova Voľa.  

2. Podľa miestnych podmienok v obci Juskova Voľa sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto 
pozemky: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny 

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

c) pozemky slúžiace na vzdelávanie vo vlastníctve cirkví alebo náboženských spoločností 
registrovaných štátom. 

3. Podľa miestnych podmienok v obci Juskova Voľa sa od dane zo stavieb oslobodzujú tieto  
stavby: 

a) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 

b) stavby slúžiace na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve 
cirkví alebo náboženských spoločností registrovaných štátom. 

4. Správca dane poskytuje daňové úľavy v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 a 4 zák. SNR č. 
317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a to výlučne v nasledovnom 
rozsahu: 

a)  na pozemky , ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania, alebo občania starší ako   
     70  rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 
b) na stavby, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania, alebo občania starší ako 70   
      rokov, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.  

5. 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 nehnuteľností. Ak sa 
daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára 
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.  

6. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej  
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa  
nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

7. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať 
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla 
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daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych 
daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali 
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena 
hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľnosti, zmena vekovej 
hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý 
nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať 
priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

8. Ak je pozemok alebo stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13  
ods. 2 zákona o miestnych daniach), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická  
osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili 
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím 
lehoty na podanie daňového priznania. 

9. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň 
si sám vypočítať.  

10. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, 
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je 
podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo  
alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového 
priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 

11. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia.  

12. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe 
ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach; v prípade 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie. 

13. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru, ak zákon neustanovuje inak.  

14. Ak výška vyrubenej dane prevyšuje 500,00 €, môže obec určiť zaplatenie tejto dane 
v splátkach.  

§ 6 

Daň za psa 
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, 

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

a) vlastníkom psa alebo  

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

4. Základom dane je počet psov.  

5. Sadzba dane je 3,50 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za 
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  



 7 

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 6 ods. 1, a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.   

7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní  
od vzniku daňovej povinnosti. 

8. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa  
      nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

9.   V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do  
      31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  

10. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník  
oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

11. Spôsobom preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti je písomné prehlásenie  
 vlastníka resp. držiteľa psa. 

12. Spôsob vyberania dane: 

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu. 
 

§ 7 

Daň za ubytovanie 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.  

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

3. Základom dane je počet prenocovaní. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. 

4. Sadzba dane je 0,20 € na osobu a prenocovanie.  

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

6. Prevádzkovateľ vedie o prechodne ubytovaných fyzických osobách evidenciu v "knihe 
ubytovaných" a správcovi dane oznamuje ich počet písomne vždy do 15. dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období.   

6.7.Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

7.8.Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom:  

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b) bezhotovostne na účet obce v banke.  
 
 

III.  č a s ť 

   Miestny poplatok 

§  10 

Miestny poplatok za komunálne odpady  
a za drobné stavebné odpady 
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1. Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)  
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 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, 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,  
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.  

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov,  
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, 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. 

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

6. Sadzba poplatku je 0,0181 € za jeden liter komunálnych odpadov. Poplatok pre fyzickú 
osobu, ktorá používa na zber odpadu nádobu KUKA 110 l sa stanovuje vo výške 6,00 €/rok 
(3 nádoby á 2,00 €) + 0,0181 €/l odpadov vyprodukovaných navyše. Poplatok pre právnickú 
osobu, ktorá používa na zber odpadu nádobu VOK 7000 l sa stanovuje vo výške 0,0181 € za 
liter komunálnych odpadov.  

7. Poplatok za zber a likvidáciu drobných stavebných odpadov sa stanovuje vo výške priamych 
a preukázateľných nákladov obce na ich zber a likvidáciu. 

8. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, resp.  
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od 
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už 
ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného  
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)  
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,   
identifikačné číslo (IČO), 

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 
o miestnych daniach, 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach, spolu  
s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. 
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IV.  č a s ť 

        Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 

§  11 

        Spoločné ustanovenia 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Juskova Voľa prostredníctvom  
starostu obce a poverených zamestnancov obce Juskova Voľa.   

2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný  
kontrolór obce Juskova Voľa.   

§ 12 

Záverečné  ustanovenia 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na  
      zákon 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 zákon SNR č.  
      511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Juskova Voľa sa uznieslo Obecné  
zastupiteľstvo v Juskovej Voli a to dňa 15.12.2011.  

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Juskova Voľa č. 1/2010 zo dňa 29.12.2010 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Juskova Voľa. 

4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  
v Juskovej Voli.  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012. 
 
 
 
V Juskovej Voli, dňa 15.12.2011 
 

 

 

Jozef Lukačin 

                                                           starosta obce 

 


