
 
 
 
 
 
 
 
Obec Smolenice v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3 , § 
16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6 , § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE  OBCE  
O  MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 

ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

          8 /2004 
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE 
 

§ 1 
 
(1)  Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach 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 zavádza s účinnos ou od 1. januára 2005  : 
(1) 

a) da  za psa, 
b) da  za užívanie verejného priestranstva, 
c) da  za ubytovanie, 
d) da  za predajné automaty, 
e) da  za nevýherné hracie prístroje, 
f) da  za jadrové zariadenie. 

 
(2) Obec  ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
(1) Zda ovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods.1  písm.a,d,e,f   a v § 1 ods.2 

je kalendárny rok. 
Čl. 1 

Da  za psa 
 

§ 2 
Predmet dane 

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

(2) Predmetom dane za psa nie je  
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a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, 
d) pes, ktorého vlastní občan s ažkým zdravotným postihnutím. 

 
§ 3 

Da ovník 
 
Da ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukáza , kto psa vlastní 
 

§ 4 
Základ dane 

 
Základom dane je počet psov. 
 

§ 5 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane : 
1) za jedného psa v rodinnom dome je  50,- Sk . Za druhého a každého ďalšieho psa 
v rodinných domoch zapaltí da ovník  da  vo výške  75,- Sk, 
 2) v  bytovom dome  je  500,- Sk. Za druhého a každého ďalšieho psa v bytovom dome 
zaplatí da ovník  da  vo výške 500,- Sk. 
Da  za jedného psa sa stanovuje ročne. 
 

§ 6 
Zníženie dane 

 
Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane za psa chovaného v bytovom dome na 
základe súhlasného  písomného vyjadrenia členov bytového spoločenstva o : 
  50 %  
 

§  7 
Vznik a zánik da ovej povinnosti 

 
Da ová povinnos  vzniká prvým d om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom da ovník nadobudol psa a zaniká prvým d om mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom da ovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 

§ 8 
Oznamovacia povinnos  a platenie dane 

 



(1) Da ovník je povinný písomne oznámi  vznik da ovej povinnosti správcovi dane ( vyplní 
evidenčný list psa)  do 30 dní od vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati  da  na 
zda ovacie obdobie alebo pomernú čas  dane na zostávajúce mesiace zda ovacieho 
obdobia. 
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(2) V ďalších zda ovacích obdobiach je da  za zda ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

31.januára tohto zda ovacieho obdobia. 
(3) Da ovník je povinný vyzdvihnú  si za úhradu registračnú známku pre každého psa a 

zabezpeči , aby psy známku nosili. Stratu známky je držiteľ psa povinný ohlási  do 30 dní 
odo d a jej straty na OcÚ Smolenice. 

(4) Da ovník je povinný akúkoľvek zmenu písomne nahlási  do 30 dní odo d a jej vzniku na 
OcÚ Smolenice. 

 
 

Čl. 2 
Da  za užívanie verejného priestranstva 

 
§ 9 

Predmet dane 
 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva. 

(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä 
cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhovisko, verejná zele , vnútroblokové 
pozemky, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku 
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. V pochybnostiach je Obec Smolenice 
opávnená rozhodnú , či ide o verejné priestranstvo.  

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie : 
 umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na trhovom 

mieste zriadenom Obcou Smolenice,  
 umiestnenie stavebného zariadenia,  
 zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  
 umiestnenie skládky voľne položeného stavebného materiálu,  
 trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 
(4)  Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej 
alebo fyzickej osoby a tiež súvislé státie vozidlom ( vrak motorového vozidla, obytný príves, 
autobus, nákladný automobil a pod. ). 

§10 
Da ovník 

 
Da ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 

§ 11 
Základ dane 

 



(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je veľkos  plochy užívaného 
priestranstva, doba užívania a príslušná sadzba dane. 

(2) Základom dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva je doba parkovania a príslušná sadzba dane.  
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§ 12 

Sadzba dane 
 
Sadzba dane : 
(1) za užívanie verejného priestranstva je 6,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného 

verejného priestranstva a každý aj začatý de   
(2)  za dočasné parkovanie motorového vozidla je 6,- Sk za každý m2 a de . 
 

§ 13 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného 

priestranstva  za : 
 kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve, 
 užívanie verejného priestranstva pri odstra ovaní porúch zariadení a inžinierských sietí 
 užívanie verejného priestranstva počas výstavby  ( musí by  stavebné povolenie), 

rekonštrukcie a prestavby ( stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby ), 
 užívanie verejného priestranstva na skládku max. na 7 dní. 
 

§ 14 
Vznik a zánik da ovej povinnosti 

 
Da ová povinnos  vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 
užívania verejného priestranstva. 
 
 

§ 15 
Oznamovacia povinnos  a platenie dane 

 
Da ovník je povinný písomne oznámi  7 kalendárnych dní vopred začatie užívania verejného 
priestranstva a požiada  Obec Smolenice o súhlas  na takéto užívanie, okrem havárií .    
Splatnos  dane je : 
 jednorázovo v hotovosti do pokladne Obce Smolenice pri ohlásení vzniku da ovej 

povinnosti pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní 
 splátkami  do pokladne Obce Smolenice , ak užívanie trvá dlhšie ako 15 dní. 
 
 

Čl. 3 
Da  na ubytovanie 

 
 



§ 16 
Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 
poskytujúcom služby prechodného ubytovania ( ďalej len zariadenie). 
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§ 17 
Da ovník 

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

§ 18 
Základ dane 

 
Základom dane je počet prenocovaní. 
 

§ 19 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je podľa kategórie ubytovacieho zariadenia za jednu osobu a jedno prenocovanie 
:  a)  hotel, motel , penzión a  KC SAV Smolenice   je 5,- Sk/osoba/prenocovanie 
   b)  ubytov a, chatová osada, kemping,ubytovanie v súkromí  je 5,- Sk/osoba/prenocovanie 
 

 
§ 20 

Vyberanie dane 
 
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje.  
(2) Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámi  

najneskôr do 30 dní OcÚ Smolenice. 
(3) Platiteľ je povinný vies  knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu ( 

ďalej len evidenciu ), ktorá musí obsahova  tieto údaje : 
a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného  
b) číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu 

ubytovaného 
c) de  príchodu a de  odchodu ubytovaného  

(4) Údaje uvedené v ods.  (3) je platiteľ povinný zapisova  v de  ubytovania sa hos a, okrem 
údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hos a je povinný platiteľ vyznači  
v predpísanej evidencii ihneď po odchode hos a. 

(5) Platiteľ je povinný : 
a) predklada  OcÚ Smolenice v termíne do 10. d a v mesiaci za uplynulý štvr rok  

štvr ročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie, 
b) vybratú da  poukáza  na účet OcÚ Smolenice č.ú. 4224-212/0200, najneskôr do 10. 

d a v mesiaci za uplynulý štvr rok.   
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Čl. 4 
Da  za predajné automaty 

 
 

§ 21 
Predmet dane 

 
Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu ( predajné 
automaty). 
 

§ 22 
Da ovník 

 
Da ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoby, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
 

§ 23 
Základ dane 

 
Základom dane je počet predajných automatov. 
 

§ 24 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 1.000,- Sk. 
 

§25 
Vznik a zánik da ovej povinnosti 

 
Da ová povinnos  vzniká d om začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká d om 
ukončenia ich prevádzkovania. 
 

§ 26 
Oznamovacia povinnos  a platenie dane 

 
(1) Da ovník je povinný oznámi  vznik da ovej povinnosti Obci Smolenice do 30 dní od 

vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati  da  na zda ovacie obdobie alebo 
pomernú čas  dane na zostávajúce mesiace zda ovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
da ová povinnos . Da  sa vyberá bez vyrubenia a platí sa účet správcu dane resp.  

      v hotovosti do pokladne obce. Správca dane pre identifikáciu označí predajné automaty 
       svojou značkou.                                  
(2) V ďalších obdobiach je da  na zda ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára 

tohto zda ovcieho obdobia. 



(3) Ak da ová povinnos  zanikne v priebehu zda ovacieho obdobia a da ovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo d a zániku da ovej povinnosti podľa § 25, 
správca dane vráti pomernú čas  dane za zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, za ktoré 
bola da  zaplatená. 
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Čl. 5 

Da  za nevýherné hracie prístroje 
§ 27 

Predmet dane 
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúš ajú alebo prevádzkujú za 

odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú pe ažnú výhru a sú prevádzkované 
v priestoroch prístupných verejnosti ( ďalej len nevýherné hracie prístroje ). 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú : 
 elektronické prístroje na počítačové hry, 
 mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 
       

§ 28 
Da ovník 

 
Da ovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 

§ 29 
Základ dane 

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 

§ 30 
Sadzba dane 

 
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je  5.000,- Sk. 
(2) Sadzba dane za jeden počítač používaný v internetovej kaviarni  je    500,- Sk za rok. 

§ 31 
Vznik a zánik da ovej povinnosti 

 
Da ová povinnos  vzniká d om začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 
zaniká d om ukončenia ich prevádzkovania. 
 

§ 32 
Oznamovacia povinnos  a platenie dane 

 
(1) Da ovník je povinný písomne oznámi  vznik da ovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati  da  na zda ovacie obdobie 
alebo pomernú čas  dane na zostávajúce mesiace zda ovacieho obdobia, v ktorom  
vznikla da ová povinnos . Da  sa vyberá bez vyrubenia a platí sa účet správcu dane                                   
Obce Smolenice č.ú. 4224-212/0200 resp. v hotovosti do pokladne obce. Správca dane 
pre identifikáciu označí nevýherné automaty svojou značkou. 

(2) V ďalších zda ovacích obdobiach je da  na zda ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zda ovacieho obdobia. 



(3) Ak da ová povinnos  zanikne v priebehu zda ovacieho obdobia a da ovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo d a zániku da ovej povinnosti podľa § 31, 
správca dane vráti pomernú čas  dane za zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, za ktoré 
bola da  zaplatená. 
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§ 33  Oslobodenie 

 
Od dane sú oslobodené : 
a) šípky 
b) biliardové stoly 
c) stolný futbal 
d) detské hojdacie zariadenia 
 

Čl. 6 
Da  za jadrové zariadenie 

 
§ 34 

Predmet dane 
 
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna 
reakcia a vyrába sa elektrická energia ( ďalej len jadrové zariadenie), a to aj čas  
kalendárneho roka. 
 

§ 35 
Da ovník 

 
Da ovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia Slovenské elektrárne, a.s. 
Bratislava, Atómové elektrárne Bohunice, OZ Jaslovské Bohunice.  
 

§ 36 
Základ dane 

 
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením.Zastavané územie obce Smolenice sa nachádza v oblasti  
ohrozenia jadrovým zariadením  v pásme 3. nad 10 km do 30 km od Jaslovských Bohuníc. 
 
 

§ 37 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je 0,02 Sk za m2. Ročná výška dane sa určí ako násobok výmery územia obce 
Smolenice ( k.ú. Smolenice a k.ú. Smolenická Nová Ves) a sadzby dane 0,02 Sk/m2/rok. 
 

§ 38 
Vznik a zánik da ovej povinnosti 

 
Da ová povinnos  vzniká d om začatia skušobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká 
d om vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia. 
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§ 39 
Oznamovacia povinnos  

 
Da ovník je povinný písomne oznámi  vznik da ovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
odo d a vzniku da ovej povinnosti a zánik da ovej povinnosti do 30 dní odo d a zániku 
da ovej povinnosti. 

§ 40 
Vyrubenie dane 

 
Da  za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zda ovacieho obdobia za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
 

§ 41 
Platenie dane 

 
Vyrubená da  za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zda ovacieho obdobia. 
 

§ 42 
Správa dane 

 
Miestne príslušnou obcou je Obec Smolenice, ktorej zastavané územie sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením v pásme 3. nad 10 km do 30 km. 
 

Čl. 7 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
(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 
Smolenice. 
 
 

§ 43 
Poplatník. 

 
1.)  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 

území obce oprávnená užíva  alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo 
jej čas , alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 
trávny porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem 
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 
plocha (ďalej len nehnuteľnos ), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená úžíva  alebo užíva nehnuteľnos  nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako na podnikanie, 



c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užíva  alebo užíva nehnuteľnos  nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania. 

 
2.)  a) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo d a vzniku povinnosti plati  poplatok . 
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  b) Poplatník je povinný ohlási  obci všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie 
výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca odo d a, keď táto skutočnos  nastala.    
 

 
§ 44 

Poplatok neplatí. 
 
1.) Poplatok neplatí poplatník ak poplatníkom nie je osoba, ktorá využíva nehnuteľnos  na 

základe právneho vz ahu s poplatníkom podľa § 43 
 
2.) Poplatok neplatí osoba dlhodobo hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby 

zdravotnej starostlivosti – dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia zľavy je 
potvrdenie od zariadenia v ktorom bol hospitalizovaný. 

 
3.) Poplatok neplatí osoba v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užíva  alebo ju užíva, 

vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej 
činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné 
odpady. 

 
4.) Poplatok neplatí osoba dlhodobo sa zdržiavajúca v zahraničí- dokladom preukazujúcim 

dôvod na poskytnutie zľavy je potvrdenie od zamestnávateľa , pracovná zmluva  alebo 
potvrdenie o  pobyte na území iného štátu.  

 
5.) Poplatok neplatí osoba vykonávajúca vojenskú službu mimo miesta trvalého pobytu – 

dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia zľavy je potvrdenie z okresnej vojenskej 
správy. 

 
6.) Poplatok neplatia osoby, ktoré z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania majú           
      prechodný pobyt mimo územia obce alebo sú ubytované mimo územia obce – dokladom  
      preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve školy a preukázaný  
      spôsob ubytovania v mieste štúdia, resp. zamestnania. Úľavu si poplatník uplatní na   
      Obecnom úrade v Smoleniciach v termíne do 31.1. spoplat ovacieho obdobia. 
   

§ 45 
Platite  poplatku. 

 
1.) Platiteľ poplatku je poplatník uvedený v § 43. 
 
2.) Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zastupca, prípadne opatrovník. 
 

§ 46 
Dôvod platenia poplatku. 



 
1.) Ak má osoba podľa §42 v obci trvalý aj prechodný pobyt, poplatok sa platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu. 
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2.) Ak má osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užíva  alebo 

užíva nehnuteľnos  na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 
alebo prechodného pobytu.  

 
 
 

§ 47 
Vznik poplatkovej povinnosti. 

 
1.) Poplatková povinnos  vzniká d om, ktorým nastane skutočnos  uvedená v § 43.  
 
 
 

§ 48 
Sadzby poplatku 

 
1.) Pre fyzické osoby – obyvate ov: 
 
a) rodinné domy a bytové domy 
 
 0,685  Sk /osoba/ de , t.j. 250,- Sk/osoba/rok 
 
b) nehnuteľnosti slúžiace fyzickým osobám na individuálnu rekreáciu 
    ako sú  : záhrady,chaty, chalupy a pod. 
 
 0,822 Sk / de  t.j. 300,- Sk/nehnuteľnos /rok  ak je nehuteľnos   zapísaná na jedného 

vlastníka. 
 
2.) Pre fyzické osoby podnikate ov a právnické osoby : 
 
 1.000,- Sk/nádoba/rok -  s obsahom 110 litrov a  s frekvenciou vývozu 1 x za 2 týždne  
      t.j.26 vývozov za rok. 
 
 
 1.000,- Sk/nádoba/rok - s obsahom 120 litrov a  s frekvenciou vývozu 1 x za 2 týždne  
      t.j.26 vývozov za rok. 
  
 10.000,- Sk/nádoba /rok – s obsahom 1100 litrov a s frekvenciou vývozu 1 x za 1 týžde  
      t.j. 52 vývozov  za rok.  
 
 
3.) Prípady, ktoré nie sú uvedené v tomto VZN alebo môžu by  sporné, budú riešené 

osobitným rozhodnutím Obce Smolenice v súlade s týmto VZN. 
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§ 49 
Výška poplatku 

 
1.) U podnikateľov sa stanoví výška poplatku súčinom počtu dohodnutých zberných nádob 

a sadzby poplatku. 
 
2.) U fyzických osôb – obyvateľov sa výška poplatku stanoví súčinom sadzby poplatku 

a počtu osôb, ktoré majú zhodné trvalé, alebo prechodné  bydlisko s platiteľom poplatku. 
 

§ 50 
Splatnos  poplatku 

1.) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad obec vyrubí platobným výmerom, 
a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí na základe faktúry, 
ktorú vystaví obec, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom .  Poplatok  je splatný do 
31.mája príslušného roka. Poplatok sa môže zaplati  na účet Obce Smolenice , č. ú. 4224-
212/0200 , poštovou poukážkou alebo do pokladne  obce. 

 
 2.) Ak obec sama zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrúbený v nesprávnej výške alebo že                    
nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej    
povinnosti, vydá poplatníkovi dodatočný platobný výmer. 

 
3.) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradi , obec preplatok 
poplatníkovi vráti do 30 dní odo d a doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo 
d a zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia 
za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vráti  preplatok nižší ako 70,- Sk. 
 
 

Čl. 8 
Účinnos  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Smolenice nadobúda účinnos  d om 1.1.2005. 
 

Čl. 9 
Zrušujúce ustanovenia 

 
 
D om nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnos  VZN č. 
2/2003 o miestnych poplatkoch zo d a 15.12.2003 a VZN č.5/2004 zo d a 1.7.2004 

 
 
 
Smolenice 14.12.2004 
 
 
Mgr. Peter  Obúlaný                                                                    Pavlína  Hornáčková 
 zástupca starostky                                                                            starostka obce  



 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Smolenice v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3 , § 
16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6 , § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  

v y d á v a    

D O P L N O K    č. 1/2005  
 

k  
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉMU NARIADENIU  OBCE  

O  MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

        č.  8 /2004 
 

Čl. 1 
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2004 sa mení a dopl a takto : 
 
1. Čl.4 § 26 sa nahrádza novým v nasledovnom znení : 
 

§ 26 
Oznamovacia povinnos , platenie dane a vedenie preukaznej evidencie 

 
(1) Da ovník je povinný oznámi  vznik da ovej povinnosti Obci Smolenice do 30 dní od      

vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati  da  na zda ovacie obdobie alebo 
pomernú čas  dane na zostávajúce mesiace zda ovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
da ová povinnos . Da  sa vyberá bez vyrubenia a platí sa na účet správcu dane resp.  
v hotovosti do pokladne obce. Písomné oznámenie pri vziku da ovej povinnosti obsahuje 
– identifikačné údaje da ovníka, identifikáciu predajného automatu  a miesto 
prevádzkovania 

(2) V ďalších obdobiach je da  na zda ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára 
tohto zda ovcieho obdobia. 

(3) Ak da ová povinnos  zanikne v priebehu zda ovacieho obdobia a da ovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo d a zániku da ovej povinnosti podľa § 25, 
správca dane vráti pomernú čas  dane za zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, za ktoré 
bola da  zaplatená. Písomné oznámenie pri zániku da ovej povinnosti obsahuje 
identifikačné údaje da ovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto doterajšieho 
prevádzkovania. 

(4) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ  povinný vies  nasledovnú preukaznú evidenciu 
ohľadne každého predajného automatu osobitne : 

 a)  výrobné číslo predajného automatu 
       b)druh a názov predajného automatu 



c) de  začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajného automatu 
 
 
 
2. Čl.5 § 32 sa nahrádza novým v nasledovnom znení : 
 

§ 32 
Oznamovacia povinnos , platenie dane a vedenie preukaznej evidencie 

 
(1) Da ovník je povinný písomne oznámi  vznik da ovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku da ovej povinnosti a v tejto lehote zaplati  da  na zda ovacie obdobie 
alebo pomernú čas  dane na zostávajúce mesiace zda ovacieho obdobia, v ktorom  
vznikla da ová povinnos . Da  sa vyberá bez vyrubenia a platí sa účet správcu dane                                         
Obce Smolenice č.ú. 4224-212/0200 resp. v hotovosti do pokladne obce. Písomné 
oznámenie pri vziku da ovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje da ovníka, 
identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto prevádzkovania. 

(2) V ďalších zda ovacích obdobiach je da  na zda ovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zda ovacieho obdobia. 

(3) Ak da ová povinnos  zanikne v priebehu zda ovacieho obdobia a da ovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo d a zániku da ovej povinnosti podľa § 31, 
správca dane vráti pomernú čas  dane za zostávajúce dni zda ovacieho obdobia, za ktoré 
bola da  zaplatená. 

(4) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ  povinný vies  nasledovnú preukaznú evidenciu 
ohľadne každého nevýherného hracieho automatu osobitne : 
a) výrobné číslo nevýherného hracieho automatu 
b) druh a názov nevýherného hracieho automatu 
c) de  začatia resp. ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

 
 
 
 
 
Toto VZN nadobúda účinnos   16.08.2005.  
Schvalené obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice d a 28.7.2005  
 
 
  
                                                                                                              Pavlína Hornáčková 
                                                                                                                   starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
  

 
  
Obec Smolenice v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3 , § 
16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6 , § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE  OBCE  
O  MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 

ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

     Č.  10 /2005 
ktorým sa mení a dopĺ a VZN č. 8/2004 

Čl. 1 
 

(1) V čl. 1  § 2 ods. (2) písmeno c) znie : 
 „c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo požíva občan s ažkým 
zdravotným postihnutím. „ 
 
(2) V čl. 1 § 2 ods. ( 2) sa vypúš a písmeno d) 
 
(3)  V čl. 1 § 7 sa slová „ v ktorom da ovník nadobudol psa“ nahrádzajú slovami 
  „sa pes stal predmetom dane pod a § 1 ods. 1“. 
 
(4)V čl. 2 § 9 ods. 1 sa vypúš ajú slová „a dočasné parkovanie motorového vozidla na 
vyhradenom priestore verejného priestranstva“. 
 
(5) V čl. 2 § 9 ods. 2 dopĺ a sa predposledná veta : Verejným priestranstvom na účely 

tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala pod a osobitného predpisu“. 
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(6) V čl. 2 § 9 ods. 3 znie : 

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a to : 
a) umiestnenie exteriérového sedenia, slúžiaceho na poskytovanie pohostinských, 

cukrárenských a reštauračných služieb pred prevádzkár ou, povolenou Obcou 
Smolenice, 

b) umiestnením predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného 
predaja alebo vystavenie tovaru, resp. ponuky služieb pred prevádzkar ou, 
povolenou Obcou Smolenice, 

c) umiestnením predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na 
trhovom mieste zriadenom Obcou Smolenice, 

d) umiestnením cirkusov a varieté, 
e) umiestnením atrakcií udovo-technickej zábavy a iných atrakcií, 
f) zriadením skládky na zásobovanie tuhým palivom, 
g) zriadením skládky vo ne položeného stavebného materiálu, 
h) umiestnením zariadenia staveniska a skládok materiálu všetkého druhu v rámci  

zariadenia stanoviska, 
i) umiestnením prenosných reklamných zariadení, 
j) zriadením trhového miesta  za účelom predaja výrobkov a poskytovania 
      služieb     : 

- trhovisko pred KD Smolenice   
            -  vyhradené interiérové priestory KD Smolenice 
            - vyhradené interiérové priestory Požiarnej zbrojnice, ul. SNP 52                 
 
(7) V čl. 2 § 9 ods. 4 znie : 

Predmetom dane je uzavretie, resp. vyhradenie celého ( alebo aj časti) verejného 
parkoviska na parkovanie vozidiel účastníkov rôznych spoločnských akcií a to iba 
počas konania týchto akcií. 

        
(8) V čl. 2 § 9 sa dopl uje ods. 5 , ktorý znie : 
       Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie                             
       dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore alebo trvalé parkovanie                
       vozidla. 
 
(9) Čl. 2 § 11 znie : 

§ 11 
Základ dane 

         (1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva pod a čl. 2  § 9 ods.3 písm.    
a) až j )  je ve kos  plochy užívaného verejného priestranstva, doba užívania   
verejného priestranstva a príslušná sadzba dane. 
(2) Základom dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva pod a čl.2 § 9 ods. 8, je doba parkovania a príslušná 
sadzba dane.  
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(10) § 12 vrátane nadpisu znie : 
 
 

§ 12 
Sadzba dane 

(1) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pod a čl.2 § 9 ods. 3 písm. a) až i) 
sú  3,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý de .  

       
 

(2) Sadzba dane za dočasné parkovanie na vyhradenom priestore  verejného priestranstva  v     
      zmysle čl.2 § 9 ods. 9  je  3,- Sk/ 1 hod. 
(3) Za uzatvorenie verejného parkoviska v zmysle čl.2 § 9 ods.4  sa stanovuje paušálna da    -   
     3.000,- Sk za de . 
( 4) Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva podľa čl.2 § 9 ods. 3 písm. j) sú:  
              a)  trhovisko pred KD Smolenice 
                    - 100,- Sk /de / -  za služby  v zmysle čl. 8 VZN č.12, predaj  
                       ovocia a zeleniny , predaj po nohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú  
                       určené na výživu udí (kvety,priesady,ozdobné kry, semená a pod.),  
                       liečivé rastliny, 
                   -  100,- Sk/de / do 10 m2 – ostatné predaje    
                   -  400,- Sk/ de / nad 10 m2  

b) vyhradené interiérové priestory KD Smolenice  
     –  vestibul : 400,- Sk do 10 m2 

                                    800,- Sk celá plocha 
          c)  sála KD :  5.000,- Sk celá plocha 
          d)  vyhradené interiérové priestory Požiarnej zbrojnice, ul. SNP 52   :  3.000,- Sk                
   
(11)  

Čl. 8 
Účinnos  

 
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení, 
ktorým sa mení a dopĺ a VZN č. 8/2004 uznieslo d a 14.12.2005.  
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice nadobúda účinnos  d om 1.1.2006. 
 
(12) 

Čl. 9 
Zrušujúce ustanovenia 

 
D om nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/1998 , 
dodatok č. 1/1998, dodatok č. 2/1999 
 
 
                                                                                                               Pavlína Hornáčková v.r. 
                                                                                                                    starostka obce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obec Smolenice v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3 , § 
16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6 , § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 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 
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE  OBCE  

O DANI Z NEHNUTE NOSTÍ 
NA ROK 2006 

     Č.  11 /2005 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území obce Smolenice v zda ovacom období roku 2006. 
 
 
 

Čl .1 
DA   Z POZEMKOV 

§ 2 
Sadzba dane 

 
(1) Správca dane na území celej Obce Smolenice ( KÚ SMOLENICE a KÚ SMOLENICKÁ 

NOVÁ VES ) určuje pre všetky druhy pozemkov ročnú sadzbu dane vo výške 0,25 % zo 
základu dane. 
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Čl. II 

DA   ZO  STAVIEB 
§ 3 

 
(1) Správca dane na území celej Obce Smolenice ( KÚ SMOLENICE a KÚ SMOLENICKÁ 
NOVÁ VES) určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
stavby vo výške :  

a)  1,50 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej 
stavby, 
b)   5,-   Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo , stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie  
vátane stavieb na vlastnú administratívu, 

     c)  15,-   Sk za stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu    
      rekreáciu, 

            d) 10,-  Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a  
      stavby určené alebo požívané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

            e)  30,- Sk za priemyselné stavby a stavby služiace energetike, stavby slúžiace  
       stavebníctvu využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú       
       administratívu, 

            f)  40,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnos , skladovanie     
            a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnos ou, 
            g)  10,-Sk za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 
(2)  Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje v celej Obci Smolenice príplatok za 
podlažie 1,- Sk/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
 

Čl. III 
DA   Z BYTOV 

§ 4 
Sadzba dane 

1) Správca dane na území celej Obce Smolenice ( KÚ SMOLENICE a KÚ 
SMOLENICKÁ NOVÁ VES) určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške : 

a) 1,50 Sk za byty , 
b) 1,50 Sk nebytové priestory. 

 
Čl. IV. 

§ 5 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje osobodenie od dane z  pozemkov  

a) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
b) pozemky vo vlastníctve  charity             
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(2)  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a dane z bytov : 

a) stavby alebo byty slúžiace školám , školským zariadeniam,  
b) stavby alebo byty užívané na účely sociálnej pomoci, 
c) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov 

cirkví a náboženských spoločností , stavby a ich časti slúžiace  na úradovne 
osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví, 

d) stavby slúžiace charite, 
e) stavby sakrálnych pamiatok.  

 
 
 (3)   Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov  vo výške : 

a) 50 % z da ovej povinnosti za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako  
70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu , 

b) 50 % z da ovej povinnosti za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania ZP a    
      ZP/S, 
 c)  30 % z da ovej povinnosti za pozemky v užívaní KC SAV Smolenice. 

  (4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov 
   vo výške :      

a)  50 % z da ovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov 
s ažkým zdravotným postihnutím( ZP a ZP/S), ktoré slúži na ich trvalé bývanie, 
b) 50  % z da ovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov 
starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
c) 30 % z da ovej povinnosti na stavby  v užívaní KC SAV Smolenice. 
 

(5)   Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov  na poskytnutie zníženia 
da ovej povinnosti je   70  rokov. 
(6) Da ovníkom, ktorým sa poskytuje zníženie dane podľa ods.3 a ods.4 v prípade 
spoluvlastníctva sa znižuje da  len o výšku pripadajúcu na ich spoluvlastnícky podiel. 
(7) Da ovníkom, ktorým sa poskytuje zníženie dane podľa ods.3 a ods.4 musia ma  trvalý 
pobyt v obci Smolenice a sú povinní predloži  hodnoverný doklad , preukazujúci dôvod 
zníženia dane ( LV, preukaz ZP a ZPS). 
(8) Správca dane ustanovuje, že zníženie dane sa prizná podľa tohto odseku v príslušnom 
zda ovacom období v jednom da ovom priznaní iba jedenkrát, aj keď da ovník splní 
viaceré podmienky . 

 
Čl. V 
§ 6 

 
Vyrubovanie dane 

 
Správca dane ustanovuje, že da  bude vyrubova  a vybera  od 1 Sk. 
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Čl. VI 

§ 7 
Platenie dane 

 
(1) Správca dane na rok 2006 určuje, že vyrubená da  z nehnuteľností je splatná v troch  

rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.mája, 31.augusta a 31.októbra  bežného roka, 
na ktorý sa da  vyrubuje.  

(2) Ak ročná da  vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 2.000,- Sk a právnickej osobe 20.000,- 
Sk je splatná naraz do 31.mája. 

(3) Da  možno zaplati  naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom 
odseku. 

(4) Da  možno plati  :  
 bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane, 
 vhotovosti pri platbe do 10.000,- Sk do pokladne Obce Smolenice, 
 poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane. 

 
Čl. VII 

§ 8 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani 

z nehnuteľností na rok 2006 uznieslo d a  14.12.2005.  
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnos  d om 1.1.2006. 
 

Čl. VIII 
§ 9 

Zrušovacie ustanovenia 
 
Zrušuje sa : 
 VZN  č. 7/2004 o dani z nehnuteľností zo d a 14.12.2004  
 
 
 
V Smoleniciach d a 15.12.2005  
 
Mgr. Peter  Obúlaný  v.r.                                                Pavlína  Hornáčková v.r. 
 zástupca  starostky                                                            starostka obce     
 
 
 
 


	Čl. 1
	Daň za psa
	Daň za užívanie verejného priestranstva
	Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

	Splatnosť poplatku
	Čl. 9
	Zrušujúce ustanovenia
	D O P L N O K    č. 1/2005

	Čl. 1
	Základ dane
	NA ROK 2006
	Čl. II


