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Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 
písm. g) a § 6, 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 (ďalej 
len „zákon“) a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné 
nariadenie: 
 
 

 
 

 

                                           NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE 

č. 2/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice 

 
Článok I. 

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 
Chocholná-Velčice. 

 

2) Obec Chocholná-Velčice na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
b) daň z nehnuteľností, 
c) daň za psa, 
d) daň za užívanie verejného priestranstva, 
e) daň za ubytovanie, 
f) daň za predajné automaty, 
g) daň za nevýherné hracie prístroje, 

3) Obec Chocholná-Velčice 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 
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 

5) Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku je kalendárny rok. 
 

Článok II. 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

 § 2 
Základ dane z pozemkov 

 

1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  
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sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. 

2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² 
a hodnoty pozemkov zistenej na 1 m² podľa platných právnych predpisov o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým 
posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 m² na 0,11 €. 

3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 
stavebné pozemky a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota 
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty 
pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. 

 
§ 3 

Sadzby dane z pozemkov 
 

Správca dane podľa § 6 zákona č. 582/2004 Z.z. určuje ročnú sadzbu dane z pozem-
kov nasledovne: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,30 %  

b) záhrady         0,35 %  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy    0,35 %  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy     0,35 %  

e) stavebné pozemky        0,30 %  
 

§ 4 
Sadzby dane zo stavieb 

 

1) Správca dane podľa §12 zák. č. 582/2004 Zb. určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za 
každý aj začatý m² zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb nasledovne: 

 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu 0,050 €  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,120 €  

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu 0,130 €  

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,170 € 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 0,500 € 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a admini-
stratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,500 € 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/ 0,170 €  
 

Správca dane znižuje ročnú sadzbu dane za stavby, ktoré sa nachádzajú v pásme hygie-
nickej ochrany vody II. stupňa, nachádzajúce sa v jednotlivej časti obce Kykula o 99% 
u tých stavieb, ktoré slúžia na trvalé bývanie svojich vlastníkov alebo ktoré tvoria drobnú 
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stavbu, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. 
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 
Z.z. príplatok za podlažie v sume 0,035 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia. 
 

§ 5 
Sadzby dane z bytov 

 

Správca dane podľa § 16 zákona č. 582/2004 Z.z. ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov 
0,050 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom 
dome. 

§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na pozemky 
v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, tvoriace príslušen-
stvo k stavbe slúžiacej na trvalé bývanie jej vlastníkov. 

 

2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb alebo z bytov vo výške: 
 

 
d ô v o d  z n í ž e n i a  d a n e  

zníženie 
dane v % 

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držite-
ľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievod-
cu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 50 % 

 
§ 7 

Vyrubenie a platenie dane 
 

1) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
2) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € v úhrne nebude vyrubovať ani vyberať.  

 
Článok III. 

DAŇ ZA PSA 
§ 8 

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

2) Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes 
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo 
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.  

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo 
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

4) Základom dane je počet psov.   

5) Sadzba dane je 4,20 € za jedného psa a kalendárny rok. 
Daň za psa vyrubí obec každoročne podľa stavu k 1. januára príslušného roka na celé 
zdaňovacie obdobie podľa §99 e zákona. Ak vznikne alebo zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, daňovník je povinný podať 
čiastkové priznanie k dani za psa správcovi dane najneskôr do 30 dní od vzniku alebo 
zániku daňovej povinnosti. Obec vyrubí a vráti pomernú časť dane rozhodnutím,  
začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, až do konca 
príslušného zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa 
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zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote stanovenej zákonom. 
 

 

Článok IV. 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 9 

1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce Chocholná-Velčice. 

2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva a trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva. 

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie  
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, za-

riadenia lunaparku a iných atrakcií,  
c) umiestnenie skládky,  
d) trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste. 
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva 
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

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

5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2.  

6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je  
 

 u ž í v a n i e  v e r e j n é h o  p r i e s t r a n s t v a  €/m2 

a) za umiestnenie predajného zariadenia za každý aj začatý m2 osobitne uží-
vaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.............................. 1,00 €  

b) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň...........   2,00 €  
c) umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu alebo parkovanie vo-

zidla na vyhradenom mieste na dobu dlhšiu ako 3 dni za každý aj začatý 
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň...... 
 0,03 €  

  

Pre umiestnenie predajného zariadenia sa stanovuje minimálna výmera 4 m2. 

Od poplatku je oslobodené užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky 
stavebného a iného materiálu na dobu kratšiu ako 3 dni. Podmienkou oslobodenia je o-
hlásenie užívania verejného priestranstva vopred a uvedenie priestranstva po skončení 
užívania do pôvodného stavu. 

Užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste je 
možné po predchádzajúcom písomnom súhlase obecného úradu, ktorým sa stanoví roz-
sah, doba a podmienky užívania verejného priestranstva. 

7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 
skončenia užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verej-
ného priestranstva Obecnému úradu v Chocholnej-Velčiciach a to pred začatím osobit-
ného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať 
užívanie verejného priestranstva.  
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Užívať verejné priestranstvo možno iba so súhlasom obecného úradu, ktorý v odôvod-
nených prípadoch s ohľadom na verejný poriadok môže užívanie verejného priestran-
stva nepovoliť. 

V prípade dlhodobého prenájmu je daňovník povinný ohlásiť do 3 dní každú skutoč-
nosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Da-
ňovník je povinný oznámiť OÚ v Chocholnej-Velčiciach skutočnosť, že osobitné užíva-
nie verejného priestranstva skončilo a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

8) Miestnu daň bude správca dane vyberať: 

a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu pri užívaní verejného prie-
stranstva, ktoré bude trvať menej ako 15 dní. Daň je splatná pri ohlásení. 

b) v ostatných prípadoch určí termín a spôsob platenia dane podľa konkrétnej formy 
užívania verejného priestranstva poverený zamestnanec správcu miestnej dane na 
Obecnom úrade v Chocholnej-Velčiciach pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti 
daňovníkom. 

Článok V. 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§ 10 
 

1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v za-
riadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 

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

3) Základom dane je počet prenocovaní.  

4) Sadzba dane je 0,66 € na osobu a prenocovanie.  

5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v knihe ubytovaných. Daň 
za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti 
a v platnej mene.   
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 
náležitosťami.  

6) Daň prevádzkovateľ odvádza obci 1x polročne prevodom na bankový účet správcu da-
ne. Výšku odvedenej dane preukáže správcovi dane dokladom o počte osôb a prenoco-
vaní, ktorým za príslušné obdobie poskytol ubytovanie. 

 
Článok VI. 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
§ 11 

 

1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu (ďalej len „predajné automaty“). 

2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty pre-
vádzkuje. 

3) Základom dane je počet predajných automatov. 

4) Sadzba dane je 73,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po  
 

mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom 
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Od okamihu začatia 
prevádzkovania predajného automatu musí byť automat pre potrebu identifikácie 



Návrh VZN č. 2/2022 obce Chocholná-Velčice o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a 
DSO 

Strana 6 z 16 

označený dokladom o registrácii predajného automatu v evidencii obecného úradu. 
Doklad o registrácii musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 
predajného automatu, miesto umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného 
automatu. Doklad na požiadanie vydá obecný úrad.  

6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho 
obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní od dňa zániku 
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovac. 
obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.  

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Chocholnej-Velčiciach.  

Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania a deň začatia pre-
vádzkovania a predpokladanú dobu prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku da-
ňovej povinnosti musí obsahovať identif. údaje daňovníka, identifikáciu predajného au-
tomatu, miesto doterajšieho prevádzkovania a termín odstránenia predajného automatu. 

7) Daň obec vyberá v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na bankový 
účet obecného úradu. 

Článok VII. 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 12 

1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru 
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie 
prístroje“).  

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

3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje.  
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  
Sadzba dane je 34 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným 
dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Od okamihu začatia 
prevádzkovania predajného automatu musí byť automat pre potrebu identifikácie 
označený dokladom o registrácii predajného automatu v evidencii obecného úradu. 
Doklad o registrácii musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 
predajného automatu, miesto umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného 
automatu. Doklad na požiadanie vydá obecný úrad.  

4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30  
 

dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
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správcovi dane najneskôr do 30 dní od dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň za-
platená. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 
doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Chocholnej-Velčiciach.  

Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje 
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, deň 
začatia prevádzkovania a predpokladanú dobu prevádzkovania. Písomné oznámenie pri 
zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 
nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania a termín 
odstránenia nevýherného hracieho prístroja. 

5) Daň obec vyberá v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na bankový 
účet obecného úradu. 

 
Článok VIII. 

 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
§ 13 

 

1) Obec Chocholná-Velčice (ďalej len „obec“) ukladá poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce (ďalej len "poplatok").  

2) Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce (ďalej len 
"správca poplatku"). 

3) Poplatok platí osoba uvedená v § 77 ods. 2 až 4 zákona. 

4) Poplatok sa platí za činnosti a náklady uvedené v § 77 ods. 1 a ods. 9. 
 

§ 14 
Určenie poplatku a sadzba poplatku 

 

1) Obec určuje: 

a)  pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi (§77, ods. 2 písm. a) zákona), 
paušálny poplatok v zmysle §79 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby 
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, 

b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (§77, ods. 2 písm. b) a c) 
zákona) množstvový zber v zmysle §79 ods. 7, ktorý sa určuje ako súčin 
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zberných nádob, ktorú poplatník užíva, 

c) množstvový zber drobného stavebného odpadu v zmysle §79 ods. 8 , ktorý sa 
určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobného stavebného 
odpadu. 

2) Obec určuje obdobie a sadzby poplatku pre poplatníkov uvedených v odseku 1 tohto 
článku nasledovne:  

a) pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt alebo ktoré sú na území obce oprávnené užívať alebo užívajú byt, 
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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 
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nehnuteľnosť) je sadzba na 1 poplatníka a 1 kalendárny deň v určenom období 
365 dní 0,0822 Eur, čo predstavuje čiastku 30 € za kalendárny rok.  

b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (§77, ods. 2 písm. b) a c) 
zákona) je sadzba na 1 liter zbernej nádoby v závislosti od veľkosti používanej 
nádoby: 

Veľkosť 
nádoby v 

litroch 
Sadzby v €/liter 

Cena za 1 
vývoz 1 ks 

nádoby 
110 0,0362 € 3,98 € 

120 0,0374 € 4,49 € 

240 0,0350 € 8,40 € 

1 100 0,0228 € 25,08 € 

5 000 0,0219 € 109,50 € 

c) pre množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín podľa 
§78 ods. 1 písm. d) zákona je sadzba 0,0382 € na 1 kilogram drobných 
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. 
a) zákona. 

d) pre určenie poplatku na zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) pre poplatníkov 
podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona obec ustanovuje koeficient pre 
výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu v hodnote 1. 

 
§ 15 

Oznamovacia povinnosť 
 

1) Poplatník, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v prie-
behu zdaňovacieho obdobia je povinný ohlásiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na zme-
nu výšky poplatku do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 
V ohlásení je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, 
počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo po-
čas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíval alebo bude užívať alebo je oprávnený 
užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi 
uvádzané skutočnosti. 

2) Poplatník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť aj tieto základné údaje: 

a) ak ide o fyzickú osobu – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, resp. dátum narodenia 
(ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), adresu trvalého po-
bytu, adresu prechodného pobytu, kontaktné údaje (ďalej len „identifikačné údaje“); 

b) ak ide o podnikateľa alebo právnickú osobu – názov alebo obchodné meno alebo 
dodatok obchodného mena, IČO, sídlo alebo miesto podnikania a kontaktné údaje.  

V prípade určeného zástupcu, štatutárneho zástupcu alebo určeného platiteľa je tento 
povinný uviesť identifikačné údaje za zastupovaných poplatníkov.  

3) Poplatníci – právnické osoby   sú povinní do 31. januára bežného spoplatňovacieho 
obdobia a v priebehu spoplatňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti 
podať ohlásenie k množstvovému zberu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto 
VZN.  

4) Na základe úplného ohlásenia k množstvovému zberu uzatvorí obec ako správca 
poplatku v zmysle § 81 zákona dohodu o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu 
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za zmesový KO, ktorá je zároveň podkladom pre výpočet a úhradu poplatku. Vzor 
Dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový KO je uvedený v 
prílohe č. 2 tohto VZN. 

5) V prípade zmeny dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový 
KO v priebehu spoplatňovacieho obdobia sa vyúčtovanie množstvového zberu stanoví v 
rámci dodatku k podpísanej dohode. 

6) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku obec 
vychádza z posledných jej známych údajov alebo stanoví poplatok podľa pomôcok. 

 
§ 16 

Vyrubenie a splatnosť poplatku 
 

1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím pre fyzické osoby na celé zdaňovacie obdobie. Na 
základe ohlásenia k množstvovému zberu, ktoré je prílohou č. 1 tohto VZN a Dohody o 
využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový KO, ktorá je prílohou č. 2 
tohto VZN, vyrubí obec poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

2) Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok. 

3) Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu Chocholná-
Velčice, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet Obecného úradu Chocholná-
Velčice, ktorého číslo je uvedené na rozhodnutí.  

4) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje platiteľ, obec vyrubí 
poplatok rozhodnutím v celkovej sume platiteľovi podľa odseku 1. 

 
§ 17 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 

1) Obec môže na základe oznámenia k poplatku podanej poplatníkom na zmiernenie alebo 
odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže 
poplatok odpustiť rozhodnutím. Formulár oznámenia je prílohou č. 3 tohto VZN. Zľavy 
z poplatku, ktoré si môže uplatniť poplatník poplatku, sú nasledovné:  

1.1) Obec znižuje poplatok o 90% zo základnej sadzby poplatku z titulu odstránenia 
tvrdosti zákona pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v časti obce Kykula a pravidelne 
triedia svoje odpady z domácnosti podľa zavedeného systému nakladania s odpadmi 
na území obce a svojpomocne spracovávajú biologický odpad vznikajúci 
v domácnosti a na pozemkoch v ich vlastníctve domácim kompostovaním v zmysle 
platného všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. V prípade opakovaného 
nedodržania povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, 
obec poplatok do vyrubí do výšky základnej sadzby poplatku.  

1.2) Obec znižuje poplatok o 80 % poplatníkovi za obdobie, za ktoré preukáže obci, že 
sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období na základe žiadosti a hodnoverných dokladov nasledovne:  

a) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste 
trvalého alebo prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. 
mestského úradu o zaplatení poplatku). 

b) Fyzická osoba, ktorá študuje mimo územia SR a je ubytovaná v zariadení 
poskytujúcom ubytovanie (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o zaplatení 
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poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania). 

c) Fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom 
ubytovanie (meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo 
študenta). 

d) Fyzická osoba, ktorá pracuje mimo obce (potvrdenie od zamestnávateľa, príp. 
pracovná zmluva a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste 
ubytovania). 

e) Fyzická osoba, ktorá preukáže dlhodobý pobyt v zdravotníckom alebo sociálnom 
zariadení (potvrdenie o dĺžke pobytu v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení). 

f) Fyzická  osoba,  ktorá  je  umiestnená  v ústave  na  výkon  trestu  odňatia  slobody 
(potvrdenie o výkone trestu). 

g) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (potvrdenie o 
pobyte). 

1.3) Obec odpúšťa poplatok deťom narodeným v priebehu kalendárneho roka na základe 
žiadosti o odpustenie poplatku a po predložení rodného listu dieťaťa. 

1.4) Obec vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorý zomrel v priebehu 
kalendárneho roka na základe žiadosti o vrátenie poplatku a po doložení fotokópie 
úmrtného listu pozostalými.   

2) Jednotlivé odpustenia poplatku a zľavy zo základnej sadzby poplatku nie je možné  
     uplatniť súčasne.  

3) Poplatník, ktorý bude požadovať vrátenie, odpustenie alebo zníženie poplatku v zmysle 
predchádzajúcich bodov tohto článku je povinný písomne podať na Obecný úrad 
v Chocholnej-Velčiciach oznámenie k poplatku (Príloha č. 3 tohto VZN) spolu 
s hodnovernými dokladmi, ktoré odôvodňujú vrátenie, odpustenie alebo zníženie 
poplatku pre dané určené obdobie najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho 
obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.  

4) Každý poplatník, ktorý žiada vrátenie, odpustenie alebo zníženie poplatku je povinný      
predložiť oznámenie k poplatku a hodnoverné doklady každoročne. Na čestné 
prehlásenie poplatníka, že poskytol požadované doklady v predchádzajúcich rokoch, sa 
neprihliada. Ak sú doložené doklady staršie ako 1 rok, poplatník doplní čestné 
prehlásenie, že dôvody, na základe ktorých bol doklad vydaný, platia aj naďalej. 

5) Poplatník si môže nárokovať vrátenie, odpustenie alebo zníženie poplatku len v prípade, 
že si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky z poplatku.  

6) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, obec 
vráti poplatok alebo pomernú časť poplatku poplatníkovi na základe oznámenia k 
poplatku, ktorú podá poplatník, do 30 dní odo dňa doručenia.  

 

Článok IX. 
 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 18 
 Spoločné ustanovenia 

1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Chocholná-Velčice 
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Chocholná-Velčice.  

2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný 
kontrolór obce Chocholná-Velčice. 
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§ 19 

Záverečné ustanovenia 
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 

na Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Zákon č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľ-
stvo v Chocholnej-Velčiciach. 

3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Chocholná-Velčice sa uznieslo 
obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach uznesením č. ../2022-OZ písm... zo 
dňa 16. 12. 2022. 

4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Chocholná-Velčice č.2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2023 
 
V Chocholnej-Velčiciach dňa 01.12.2022 
 
 
 
 
 
 

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 

 

 

  dňa 

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice  1. decembra 2022 

2. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Chocholná-Velčice   

3. Návrh VZN zverejnený na internet. stránke obce Chocholná-Velčice 1. decembra 2022 

4. Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky obce Chocholná-Velčice   

5. Návrh VZN schválený obecným zastupiteľstvom  

6. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice   

7. VZN zverejnené na internetovej stránke obce Chocholná-Velčice   

8. VZN nadobúda účinnosť dňom  

 

 

 
Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce 
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Príloha č. 1 

OHLÁSENIE  
K MNOŽSTVOVÉMU ZBERU ZA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD V OBCI 

CHOCHOLNÁ-VELČICE  
 

PRE PRÁVNICKÉ OSOBY ALEBO FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATEĽOV 
 

NA ROK ....................:  
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POPLATNÍKOVI:  

Názov alebo obchodné meno: 

 

 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania 
(ulica a číslo, PSČ a obec):  

 
 

IČO:   

Meno, priezvisko  

a adresa štatutárneho 
zástupcu:  

 

 

Názov prevádzky: 

 
 

Adresa prevádzky (ulica 
a číslo, PSČ a obec):  

 
 

Meno zodpovednej osoby:  

Tel. kontakt a e- mail:  

Prevažujúca činnosť:  
 
ÚDAJE POTREBNÉ PRE UZATVORENIE DOHODY O VYUŽÍVANÍ A VYÚČTOVANÍ 
MNOŽSTVOVÉHO ZBERU ZA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD 
 

Adresa umiestnenia zbernej 
nádoby/nádob: 

 

 

 

 

Objem používanej nádoby:  

Počet zberných nádob:  
 
Potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý (á) 
právnych dôsledkov ich nepravdivého alebo neúplného uvedenia. 

 
V Chocholnej-Velčiciach dňa ..........................   

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

                           pečiatka a podpis poplatníka  
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Príloha č. 2 
 
VZOR 

         Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesového KO č. 
 
uzatvorená medzi 
 
1. Obcou Chocholná-Velčice, 
    Adresa:  
    IČO:  
    DIČ:  

zastúpené starostom obce 
    a 
2. Poplatníkom 

Obchodné meno: 
Sídlo firmy: 
IČO:  
DIČ: 

    Osoba oprávnená konať v mene platiteľa poplatku (štatutárny zástupca alebo 
splnomocnená osoba) – meno, priezvisko, vzťah k poplatníkovi: 

 
Čl. 1 
Predmet dohody 

Obec Chocholná-Velčice ako správca dane podľa §4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní  (daňový poplatok) a §99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov 
uzatvára 
na základe §81 ods. 1 zákona s použitím §77 zákona a 
podľa ustanovení VZN č. 2/2022  o miestnom poplatku za komunálne odpady 
na území obce Chocholná-Velčice; 
 
s poplatníkom uvedenom v záhlaví tejto dohody Dohodu o využívaní a vyúčtovaní 
množstvového zberu za zmesový komunálny odpad obce Chocholná-Velčice. 
 
Čl.2 
Obdobie platnosti dohody 

Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od .. / .. /20.. do 31/12/20.. 
 

Čl.3 
Výpočet poplatku 

1. Poplatok sa v zmysle § 14, ods. 1, písm. b) VZN č.2/2022 určí ako súčin frekvencie 
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. 

2. Sadzba poplatku v zmysle §14 ods. 2 VZN č. 2/2022  na rok .................. pre počet 
nádob: .......... o objeme ..............je celkom spolu ................ €. 
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Čl. 4 
Splatnosť poplatku 

Poplatok je poplatník povinný uhradiť na účet Obce Chocholná-Velčice č. 
......................................................, vedený v banke................................................, 
konštantný symbol..................., variabilný symbol......................... .              
 
Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Poplatník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto dohode sú správne a úplné. 

2. Zmeny tejto dohody je možné vykonať len na základe jej písomných dodatkov, 
s ktorými musia súhlasiť obe strany tejto dohody. 

3. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál sa doručuje 
    poplatníkovi a jeden originál zostáva pre Obec Chocholná-Velčice. 

4. Obe strany tejto dohody prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, porozumeli jej 
obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
V Chocholnej-Velčiciach dňa .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                                     ....................................................... 
              starosta obce                                                                 štatutárny zástupca alebo                                          
                                                                                               splnomocnená osoba poplatníka 
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Príloha č. 3 
 

Oznámenie  
  

k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
za obdobie .................. (uveďte rok) 

 
 

PLATITEĽ POPLATKU (údaje osoby, na ktorú je vydané rozhodnutie): 

Meno:   Priezvisko:   Titul: Dátum narodenia: 

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

Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................. 

KONTAKT: 
Telefón/mobil: ...........................................  E-mail: ....................................................... 

Oznámenie sa podáva za: 

Meno:   Priezvisko:   Titul: Dátum narodenia: 

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

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

...............................     ............................................ ........ .......................................... 
 
 
Týmto Vás žiadam o (nehodiace sa preškrtnite):  
 

1) Zníženie poplatku o 90 % zo základnej sadzby poplatku z dôvodu trvalého pobytu poplatníka 
v časti obce Kykula a pravidelného triedenia svojich odpadov podľa zavedeného systému 
v obci. 

2) Zníženie poplatku o 80 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník nezdržiava/nezdržiaval sa na 
území obce Chocholná-Velčice viac ako 90 dní v zdaňovacom období. 

Meno: ......................................................................   počet dní: ...................................... 

Meno: ......................................................................   počet dní: ...................................... 

Meno: ......................................................................   počet dní: ...................................... 

 

3) Odpustenie poplatku pre dieťa, ktoré sa narodilo v priebehu zdaňovacieho obdobia. 

4) Vrátenie pomernej časti poplatku poplatníkovi z dôvodu úmrtia v priebehu zdaňovacieho 
obdobia. 

 
Zároveň podpísaním žiadosti vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 
zákona  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely zníženia 
poplatku za zmesový komunálny odpad fyzických osôb. 

 
 

Dátum : .....................................                            Podpis žiadateľa: ............................................... 
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Doklady, ktoré je potrebné doložiť k oznámeniu: 
 
1) Zníženie poplatku o 90 % pre poplatníkov s trvalým pobytom v časti obce Kykula - poplatník 

sa nepreukazuje žiadnym dokladom, obec si overí oprávnenosť žiadosti v obecnej evidencii 
obyvateľov. 

2) Zníženie poplatku o 80 % za obdobie, počas ktorého sa poplatník nezdržiaval na území obce: 

h) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého 
alebo prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu o 
zaplatení poplatku). 

i) Fyzická osoba, ktorá študuje mimo územia SR a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom 
ubytovanie (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny 
odpad v mieste ubytovania). 

j) Fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom 
ubytovanie (meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta). 

k) Fyzická osoba, ktorá pracuje mimo obce (potvrdenie od zamestnávateľa, príp. pracovná 
zmluva a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania). 

l) Fyzická osoba, ktorá preukáže dlhodobý pobyt v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení 
(potvrdenie o dĺžke pobytu v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení). 

m) Fyzická  osoba,  ktorá  je  umiestnená  v ústave  na  výkon  trestu  odňatia  slobody 
(potvrdenie o výkone trestu). 

n) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (potvrdenie o pobyte). 
 

3) Odpustenie poplatku pre dieťa, ktoré sa narodilo v priebehu zdaňovacieho obdobia – 
žiadateľ predloží rodný list dieťaťa. 

4) Vrátenie pomernej časti poplatku poplatníkovi, ktorý zomrel v priebehu zdaňovacieho 
obdobia – žiadateľ (pozostalý) doloží fotokópiu úmrtného listu. 

 

 


