
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  OBCE  ŽIHÁREC č. 2/2021 
 

 

Obec Žihárec 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 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z.  

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

odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú miestne dane a miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žihárec na rok 2022, okrem 

miestnej dane z nehnuteľností, ktorá je predmetom osobitného všeobecne záväzného 

nariadenia obce Žihárec. 

 

§ 2 

Druhy miestnych daní a miestny poplatok 

 
Na území obce Žihárec sa ustanovujú tieto miestne dane a miestne poplatky: 

a) daň za psa 

b) dane za užívanie verejného priestranstva  

c) dane za predajné automaty  

d) daň z ubytovania  

e) dane za nevýherné hracie automaty 

f) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

§ 3 

Zdaňovacie obdobie 

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 písm. b) a miestneho poplatku 

je kalendárny rok. 

Daň za psa 

 

§ 4 

Sadzba dane 

 

1/ Správca dane ustanovuje, sadzbu dane za jedného psa 

          a/ v rodinných domoch  za kalendárny rok na 6,-  €            

          b/ v bytových domoch   za kalendárny rok na 50,- €  

 

 

 

 

 

 



 

§ 5 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť v priebehu roka vznik daňovej povinnosti 

správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za 

zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho 

obdobia,  v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

 

2/ Daň za psa je splatná 31. mája bežného roka. 

 

3/ Daň je možné zaplatiť bezhotovostnou formou prevodom z účtu, alebo v hotovosti 

do pokladnice Obecného úradu Žihárec. 

 

  

Daň za užívanie verejného priestranstva 

§ 6 

Predmet dane 

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

verejného priestranstva.  

2./          Verejným priestranstvom   na   účely  tohto  nariadenia sú verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctva obce  najmä, miestne komunikácie, chodníky, námestia, spevnené 

plochy  ihriská, trhovisko a pod.  Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne 

záväzného nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 

3./       Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiace na   poskytovanie  služieb,  umiestnenie  stavebného  zariadenia,  predajného  

zariadenia, zariadenia lunaparku  a  iných   atrakcií,  umiestnenie  skládky, trvalé parkovanie 

vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.  

4./       Trvalým parkovaním   vozidla    mimo   stráženého   parkoviska  sa rozumie  

vyhradenie priestoru z verejného priestranstva - spevnenej plochy, pre určité  vozidlo alebo  

vozidlá právnickej osoby na dočasné alebo súvislé  státie s vozidlom  na   vyhradenej  

spevnenej ploche. 

 

§ 7 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 

užíva. 

§ 8 

Sadzba dane 

1/ Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 

2/ Sadzba dane sa stanovuje: 

a/ dočasné predajné zariadenia                                          3,50 eur /m2 
   



 
 

                b/ umiestnenie skládky stavebného materiálu: 

            - do dvoch týždňov 0,033 €/m2/deň 

                        - od dvoch - do piatich týždňov 0,066 €/m2/deň 

             

 

                 c./ dočasné alebo trvalé parkovanie motorového vozidla 8,50 €/m2/rok  

 

 

3/ Verejné priestranstvá vyhradené správcom dane, fyzická osoba alebo právnická osoba 

môže užívať len s predchádzajúcim súhlasom obce.  

 

§ 9 

Oznamovacia povinnosť a spôsob vyberanie dane 

 

1/ Pri uskutočňovaní ambulantnej činnosti postačí ústne oznámenie s predložením 

živnostenského listu. Daň treba zaplatiť ihneď.  

 

2/ V ostatných prípadoch treba podať žiadosť o povolenie užívania verejného 

priestranstva a daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

§ 10 

Oslobodenie od dane  

 

            Oslobodené od platenia tejto dane sú lunaparky a všetky zariadenia poskytujúce 

služby pri oslavách dní obce ako aj na hody. 

 

Daň za predajné automaty 

 
§ 11 

Sadzba dane 

 

1/ Sadzba dane je  70,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.  

 

 

§ 12 

Spôsob vyberania dane  

  

Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

§ 13 



Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1/ Daňovník neplatí daň za predajné automaty vydávajúce: 

      a)  potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, 

      b)  ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb. 
 

2/ Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 

 

 

§ 14 

Splátky dane a lehota splatností splátok dane 
 

Správca dane vyberá daň jedno rázovo v hotovosti v pokladni Obecného úradu Žihárec 

alebo prevodom na účet obce. 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 15 

Sadzba dane 

 

1/ Sadzba dane je  0,50 € na osobu a prenocovanie. 

 

§ 16 

Oznamovacia povinnosť a spôsob vyberanie dane 

 

1. Platiteľ dane je povinný správcovi dane oznámiť štvrťročne, do 15 dní od skončenia 

štvrťroka, počet ubytovaných osôb a počet prenocovaní. V oznámení platiteľ dane 

uvedie: názov zariadenia (adresu), zodpovedná osoba (daňovník), zdaňovacie obdobie, 

počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní. 

2. Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania obci v lehote štvrťročne, do 15 dní po 

skončení štvrťroka, do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na 

účet obce. 

                                                                              

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
§ 17 

Sadzba dane 

 

1/ Sadzba dane je  70,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

§ 18 

Spôsob vyberania dane  

 

Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 



 

 

 

§19 

Splátky dane a lehota splatností  
 

Správca dane vyberá daň jedno rázovo v hotovosti v pokladni Obecného úradu Žihárec alebo 

prevodom na účet obce. 

 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
§ 20 

S a d z b a   p o p l a t k u 

         

1/         Spoplatňovanie obdobie je  1  kalendárny rok 

 

2/ Výška poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písmeno a) zákona  je 

stanovená nasledovne: 

a) 0,082 € za  1 osobu na deň prihlásenú k trvalému pobytu alebo prechodnému 

pobytu.  

 

3/ Sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b.) a c.) 

a) školy, školské zariadenia, ostatní  0,082 €/ deň/počet zamestnancov 

b) ostatné reštauračné zariadenia 0,06 €/deň/miest na sedenie  

 

Plnenie povinnosti za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti preberá vlastník 

(nájomca) nehnuteľnosti, pokiaľ sa poplatníci nedohodnú inak. Poplatník musí túto 

skutočnosť oznámiť písomne správcovi dane. 

 

§ 21 

Zníženie a odpustenie od poplatku 

 

1/   Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 

zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.   

 

2/ Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku je 30 dní od obdŕžania rozhodnutia 

resp. 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie alebo 

odpustenie poplatku.  

 

§ 22 

Sadzba poplatku za DSO 

 

Sadzba poplatku je  0,078 €/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

Poplatník uhrádza v hotovosti poverenému zamestnancovi obce za uloženie tohto odpadu na 

miesto obcou určené. 

 



 

 

§ 23 

Konanie 

 

Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa 

v konaní vo veciach miestnych daní a poplatkov podľa všeobecného predpisu o správe daní 

(daňový poriadok) v platnom znení. 

 

 

 

§ 24 

Záverečné ustanovenia 

1/      Všeobecne záväzné nariadenie obce Žihárec  o miestnych daniach a miestnych 

poplatkoch č. ...  /2021 bolo schválené na zasadnutí OZ v Žihárci  uznesením č. 572/2021 zo 

dňa 13.12.2021 a účinnosť nadobudne 1. januára 2022. 

 

B a r a n y a y  Alajos                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    starosta obce                                                                                                 

    

 

 
                                                                                                        
Vyvesené : 14.12.2021 
Zvesené :  
 

 

 

 

 


