Mesto Dolný Kubín podľa ustanovenia §6, ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení, a v súlade so zákonom SNR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení v y d á v a toto :

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2010
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní a miestny poplatok,
jednotlivé sadzby miestnych daní a poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia miestnych daní a
poplatku, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, úľavy a oslobodenie od miestnych daní a poplatku,
spôsob a lehotu na uplatnenie daňovej a poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie
daní a poplatku, ako aj ďalšie náležitosti vyberania daní a poplatku na území mesta Dolný Kubín.
§2
Druhy miestnych daní
1. Mesto Dolný Kubín ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie,
2. Mesto Dolný Kubín ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a/, b/, a v § 2 ods. 2 je
kalendárny rok. U ostatných miestnych daní zdaňovacie obdobie je špecifikované v štvrtej a piatej
časti tohto VZN.

DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov
§4
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, a trvalé trávne
porasty - je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pôdy za 1 m2 uvedená v tomto všeobecne záväznom nariadení.

Okres

Hodnota
ornej pôdy /OP/ a trvalých trávnych porastov /TTP/
v eurách / m2
Číslo KÚ
Názov KÚ
OP

503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503

802671
812315
824968
812455
812340
838241
812463
838250
857785
812331
812404

Beňová Lehota
Dolný Kubín
Kňažia
Kubínska Hoľa
Malý Bysterec
Mokraď
Medzihradné
Mokraďská Hoľa
Srňacie
Veľký Bysterec
Záskalie pri Dol.Kubíne

0,1862
0,1762
0,1795
0,0770
0,1055
0,2293
0,0647
0,1473
0,1692
0,1639
0,1148

TTP
0,0219
0,0252
0,0232
0,0189
0,0202
0,0421
0,0166
0,0182
0,0322
0,0255
0,0225

2/ Základom dane z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy - je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedená v
tomto všeobecne záväznom nariadení.
hodnota v eurách/m2 za lesný pozemok 0,120 eura
Takto určená hodnota pozemku sa použije len ak daňovník
znaleckým posudkom.

hodnotu pozemku nepreukáže

3/ Základom dane z pozemkov - záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné
plochy - je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov
za 1 m2 uvedená v tomto všeobecne záväznom nariadení.
hodnota v eurách/m2 za stavebný pozemok 95,04 eur
hodnota v eurách/m2 za stavebný pozemok v katastrálnom území: Beňová Lehota, Malý Bysterec,
Záskalie, Mokraď, Kňažia 62,04 eur
hodnota v eurách/m2 za záhrady 4,64 eur
hodnota v eurách/ m2 za zastavané plochy a nádvoria 4,64 eur
hodnota v eurách/m2 za ostatné plochy 4,64 eur
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§5
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b/ trvalé trávne porasty
c/ záhrady
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e/ zastavané plochy a nádvoria
f/ stavebné pozemky
g/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

-

0,50 %
0,50 %
0,35 %
0,50 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %.

Daň zo stavieb
§6
Základ dane
1/ Základom dane zo stavieb je výmera zastavaných plôch 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
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a/ Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,165 eura.
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
na ulici Jelšavská a na ulici Partizánska cesta 0,150 eura
b/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 0,165 eura.
c/ Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,440 eura.
d/ Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,693 eura.
e/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,800 eur.
f/ Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 2,640 eur.
g/ Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,800 eura .

2/ Ročné sadzby dane podľa odseku 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,100 eura za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
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Daň z bytov
§8
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,170 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru
2. Ročná sadzba dane z bytov je 0,693 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru slúžiaceho na garážovanie motorového vozidla.
3. Ročná sadzba dane z bytov je 2,640 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru slúžiaceho na rôzne účely.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky /vyhl. § 17
vyhl. Min. zdravotníctva SR č.46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a pohrebníctve/,
b/ močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. Stupňa,
c/ časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov , stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a
televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v
lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
f/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
g/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky),
2/ Správca dane znižuje daň z pozemkov
a/ u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu vo výške 50 % z vypočítanej dane.
3/ Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb:
a/ Zdravotnícke zariadenia, zariadenia na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou /zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti/, stavby užívané
na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene,
osvetové zariadenia.
Správca dane poskytuje oslobodenie len za podmienky, že sa stavba alebo jej časť nepoužíva na
podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom. Ak sa stavba alebo jej časť
využíva na podnikateľskú alebo na inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom len časť roka,
podmienka na oslobodenie nie je splnená v celom zdaňovacom období.
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4/ Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov:
a/ stavby na bývanie a byty občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50 % z vypočítanej dane,
b/ garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov
starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu vo výške 50 % z vypočítanej dane,
c/ stavby pre vodné hospodárstvo vo výške 50 % z vypočítanej dane,
d/ stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam vo výške 50 % z vypočítanej dane.
e/ časť stavby, ktorej používanie je obmedzené z dôvodu rekonštrukcie vykonávanej na základe
stavebného povolenia vo výške 50 % z vypočítanej dane.
5/ Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa
postupuje takto:
a/ výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa
vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery
podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b/ podiel vypočítaný podľa písmena a/ zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od čísla 1
c/ rozdielom zisteným podľa písmena b/ sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v
m2.
Skutočnosti, zakladajúce nárok na priznanie daňovej úľavy podľa tohto nariadenia je povinný
daňovník preukázať nasledovnými dokladmi:
- fotokópiu preukazu ZŤP, ZŤP/S,
- doklad o vlastníctve motorového vozidla /fotokópiu tech.preukazu/.
- stavebné povolenie na rekonštrukciu stavby
Doklady, preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy predloží daňovník správcovi dane do
31.januára príslušného kalendárneho roka, t.j. do termínu predloženia daňového priznania.

§ 10
Vyrubenie dane
1/ Daň nižšia ako 3 eurá sa nevyrubuje ani nevyberá.

§ 11
Platenie dane
1 Vyrubená daň z nehnuteľností fyzickej osobe
- do 30 eur vrátane je splatná do 31.5. príslušného zdaňovacieho obdobia
- nad 30 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach – prvá splátka do 31.5. príslušného
zdaňovacieho obdobia, druhá splátka do 31.8. príslušného zdaňovacieho obdobia

2. Vyrubená daň z nehnuteľností v ostatných prípadoch je splatná:
- daň do 330 eur vrátane do 31.5. príslušného zdaňovacieho obdobia,
- daň nad 330 eur
je splatná v dvoch rovnakých splátkach – prvá splátka do 31.5.
príslušného zdaňovacieho obdobia, druhá splátka do 31.8. príslušného zdaňovacieho obdobia
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TRETIA ČASŤ
Daň za psa

§ 12
Predmet dane
(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.

§ 13
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 14
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 15
Sadzba dane
A/ Sadzby dane a príslušnosť na vyrúbenie dane sa riadia podľa trvalého alebo prechodného
bydliska vlastníka alebo držiteľa psa:
a/ za psa chovaného v rodinnom dome je 7,92 eur za kalendárny rok
b/ za psa chovaného v inej výstavbe – bytovom dome je 39,60 eur za kalendárny rok
c/ za psa chovaného v koterci, ktorý je povinne označený menom a adresou je 13,20 eur za
kalendárny rok
d/ za psa chovaného – ulica Jelšavská, ulica Partizánska cesta je 1,98 eur za kalendárny rok.
B/ Sadzba dane u právnickej osoby – vlastník psa alebo držiteľ psa, kde pes je využívaný na
stráženie, je 49,50 eur za kalendárny rok.
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§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 17
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. V prípade uplatnenia si oslobodenia od dane za psa je potrebné
predložiť kópiu preukazu ZŤP, resp. ZŤP/S.
(2) Správca dane v prvom zdaňovacom období vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) 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.
(5) K vyrubeniu dane podľa §15 A/ods.c je daňovník povinný predložiť odboru ekonomiky
financovania a komunálneho manažmentu MsÚ Dolný Kubín oznámenie staveb úradu k ohláseniu
drobnej stavby /koterec/ vydané odborom výstavby, architektúry a ŽP MsÚ Dolný Kubín.
(6) Mestské výbory a spoločenstvá vlastníkov bytov sú povinní na výzvu Mestského úradu
písomne ohlásiť všetkých psov chovaných v dome alebo byte aj keď poplatku nepodliehajú.

§ 18 a
Oslobodenie od dane

1/ Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa v prípade, že je vo vlastníctve občana s ťažkým
zdravotným postihnutím viac psov.
2/ Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je FO, ktorej jediným
príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo
činnou osobou.
§ 18 b
Zníženie dane
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1/ Daň sa znižuje jednorázovo o 5 EUR osobe, ktorá preukáže potvrdením z útulku, že pes,
ktorý je predmetom dane pochádza z Útulku zvierat.

§ 19
Registračná známka
Daňovník je povinný si vyzdvihnúť registračnú známku, ktorou je povinný označiť svojho psa.
V prípade straty známky je vlastník psa povinný neodkladne stratu ohlásiť na MsÚ, ktorý vydá
náhradnú registračnú známku za úhradu vo výške 2,00 eur.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 20
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona. Napríklad Občiansky zákonník, obchodný zákonník.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a podobne.
§ 21
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi
dane
najneskôr
v
deň
vzniku
daňovej
povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách
určených obcou.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 22
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Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná:
a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj a poskytovanie služieb sa stanovuje
s prihliadnutím na atraktivitu a výhodnosť plochy verejného priestranstva podľa týchto
pásiem:
aa/ 0,660 eura/m2 a deň v lokalite starej časti mesta a sídliskách Brezovec, Bysterec
a Banisko,
ab/ 0,330 eura /m2 a deň v lokalite mestských častí,
b/ pri príležitostnom ambulantnom predaji 0,660 eura /m2 a deň, najmenej 3 eurá za deň,
c/ za umiestnenie prenosnej garáže 33,00 eur/rok/miesto v lokalite starej časti mesta
a sídliskách Brezovec, Bysterec a Banisko, 16,50 eur/rok/miesto v lokalite mestských častí,
d/ za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera 1,66 eur/m2 a deň,
e/ za umiestnenie stavebného materiálu alebo zariadenia 0,165 eura/m2 a deň,
f/ za krátkodobé využitie verejného priestranstva 2,64 eur/m2 a deň pri predaji spotrebného
tovaru 3,30 eur/m2 a deň pri predaji potravinového tovaru 1,65 eur/m2 a deň pri predaji
tovaru vlastnej výroby,
g/ za umiestnenie sezónnych alebo príležitostných terás, vrátane umiestnenia stolov,
stoličiek a slnečníkov 50,00 eur/mesiac pri ploche do 20 m2,
a 90,00 eur/mesiac pri
ploche nad 20 m2,
h/ za iné užívanie verejného priestranstva maximálne 0,330 eura/m2 a deň.

§ 23
Oslobodenie od dane
(1)

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, verejnoprospešné účely a
verejné zhromaždenia politických strán a hnutí.
(3) Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie

§ 24
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,660 eura na osobu a prenocovanie.
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§ 25
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
Platiteľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom
zariadení - knihu ubytovaných hostí, ktorú je povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole správcovi
dane.

§ 26
Spôsob vyberania dane, odvodu dane a lehoty odvodu dane
Daň za ubytovanie za Mesto Dolný Kubín vyberá a ručí zaň právnická osoba a fyzická osoba
/ďalej len ubytovateľ/, ktorá prechodné ubytovanie poskytla. Daň sa vyberá formou zúčtovateľných
daňových blokov, ktoré si vyzdvihne ubytovateľ dane na Mestskom úrade-odbore ekonomiky
financovnia a komunálneho manažmentu.
Do 5 dňa po ukončení mesiaca je platiteľ povinný podať na Mestský úrad hlásenie o počte
ubytovaných hostí a o výške poplatku za predchádzajúci mesiac a daň odviesť do rozpočtu Mesta
bez vyrubenia štvrťročne a to do 5. dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po poslednom dni
štvrťroka/tj. 5.1., 5.4., 5.7., 5.10. b.r./ na účet mesta bankovým prevodom alebo v hotovosti do
pokladne MsÚ.

§ 27
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodení:
a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S /zdravotne ťažko postihnutý so
sprievodcom/ a ich sprievodca a osoba poberajúca invalidný dôchodok.
b/ osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok staršia ako 70 rokov ,
c/príbuzný v priamom rade a súrodenec prevádzkovateľa alebo jeho manželky /manžela/
a manželia týchto osôb a ich deti.

ŠIESTA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 28
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
A. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
1/ pre fyzickú osobu – občana
dňom vzniku trvalého pobytu v meste
dňom vzniku prechodného pobytu v meste
dňom vzniku práva užívať byt (kúpou, nájmom, výpožičkou a pod.),
dňom vzniku práva užívať nebytový priestor (obdobné právne dôvody ako v prípade bytu),
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dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
dňom vzniku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast
dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako vodná plocha
2/ pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
3/ pre podnikateľa (právnickú osobu alebo fyzickú osobu)
dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
B. Poplatková povinnosť zaniká dňom skončenia skutočností, uvedených v písm. A. Pri zániku
poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka sa poplatok zníži o sumu z ročného
poplatku, zodpovedajúcej prepočtu výšky poplatku na počet kalendárnych dní zostávajúcich do
konca kalendárneho roka, odo dňa zániku poplatkovej povinnosti.

§ 29
Ohlásenie
1/ Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Každý
poplatník, uvedený v § 28 písm. A/, je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na odbor
ekonomiky financovania a komunálneho manažmentu Mestského úradu v Dolnom Kubíne do
jedného mesiaca odo dňa:
a/ vzniku poplatkovej povinnosti,
b/ keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c/ skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade, ak
došlo k zmene už ohlásených údajov
2/ Poplatník, uvedený v § 28 písm. A ods. 1/ je povinný v ohlásení uviesť:
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu;
ak je platiteľom poplatku,
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
všetkých osôb spoločnej domácnosti, za ktoré platiteľ plní povinnosti poplatníka,
- počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať v
meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť v meste užíva alebo je
oprávnený užívať, ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene a zániku poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia,
- údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje.
3/ Poplatník, uvedený v § 28 písm. A ods. 2/ a ods. 3/ je povinný v ohlásení uviesť:
- svoj názov alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo IČO
- údaje potrebné pre výpočet dennej produkcie komunálnych odpadov
- vzťah k nehnuteľnosti
- spolu s ohlásením poplatník doloží doklady, potvrdzujúce ním uvedené údaje.
4/ V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku správca poplatku
vychádza z posledných jemu známych údajov alebo z údajov, ktoré si zaobstará bez súčinnosti
poplatníka.
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§ 30
Určenie poplatku

1/ Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.
2/ Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí
v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
3/ Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta podľa § 79 ods. 4 zákona č.
582/2004 Z.z. v platnom znení.
4/ Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1.
5/ Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 28 písm. A ods. 2/ a ods. 3/ , ak mu mesto povolilo
množstvový zber, sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov.

§ 31
Sadzba poplatku
1/ Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,070 eura za osobu a kalendárny deň.
2/ Sadzba poplatku pre poplatníkov uvedených v § 28 písm. A ods. 2/ a ods. 3/, ktorým mesto
povolilo množstvový zber sa určuje vo výške 0,035 eura/l.

§ 32
Vyrubenie poplatku
1/ Poplatok správca poplatku vyrubí platobným výmerom, pri množstvovom zbere rozhodnutím.

§ 33
Splatnosť poplatku

1/ Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 28 písm. A ods. 1/ je určená takto:
- poplatok je splatný do 31.8. príslušného kalendárneho roka,
- ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku
neurčí v platobnom výmere splatnosť inak.
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2/ Splatnosť poplatku pre poplatníkov podľa § 28 písm. A ods. 2/ a ods. 3/ je určená takto:
- poplatok do 330 eur vrátane je splatný do 31.5. príslušného kalendárneho roka,
- poplatok nad 330 eur je splatný v dvoch splátkach – prvá splátka do 31.5. príslušného
kalendárneho roka, druhá splátka do 31.8. príslušného kalendárneho roka,
ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, vyrubený poplatok je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí
v platobnom výmere splatnosť inak.
§ 34
Zníženie a odpustenie poplatku
1/ Mesto poskytuje úľavy:
a/ osobám starším ako 70 rokov (dovŕšenie 70 rokov do 31.12. predchádzajúceho
kalendárneho roka) vo výške 40% z ročného poplatku,
b/ držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP/S vo výške 40% z ročného poplatku, (vydaný
najneskoršie do 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia)
c/ študentom a pracujúcim ubytovaným mimo miesta trvalého bydliska v rámci Slovenskej
republiky vo výške 50% z ročného poplatku.
d/ študentom a pracujúcim v zahraničí vo výške 75% z ročného poplatku,

2/ Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe
dokladov, že sa v určenom období nepretržite zdržiava alebo zdržiaval mimo miesta trvalého
pobytu v rámci Slovenskej republiky alebo v zahraničí ( najmenej šesť po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov).
3/ Akceptovateľné doklady k žiadosti o poskytnutie úľavy:
a/ študenti: potvrdenie o štúdiu, študenti študujúci do 60 km od miesta trvalého
pobytu sú povinní doložiť k žiadosti o úľavu aj potvrdenie o ubytovaní. Úľava za
školský rok sa poskytuje od 01.01. ďalšieho zdaňovacieho obdobia, a to za celé
toto obdobie,
b/ pracujúci ubytovaní mimo miesta trvalého bydliska : potvrdenie od zamestnávateľa
(agentúry), v ktorom zamestnávateľ (agentúra) potvrdí, že poplatník je ich
zamestnancom k 01.01. zdaňovacieho obdobia a miesto výkonu práce poplatníka je
mimo miesto jeho trvalého pobytu. Pokiaľ je miesto výkonu práce do 60 km, je
poplatník povinný predložiť navyše aj doklad, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste
výkonu práce (vlastníctvo nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní,
nájomná zmluva, a pod.) Pracovná zmluva je akceptovateľná len vo výnimočných
prípadoch a len po dohode so správcom dane,
c/ držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S: preukaz ZŤP a ZŤP/S vydaný najneskoršie do
31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ nedôjde k ukončeniu
13

platnosti preukazu nie je potrebné žiadať o uľavu každoročne. Poplatníkovi,
ktorému nebol vydaný preukaz ZŤP alebo ZŤP/S nebude poskytnutá úľava na
poplatku.
4/ Akceptovateľné doklady k žiadosti o odpustenie poplatku:
a/ poplatník, ktorý sa celoročne zdržiava mimo miesto trvalého pobytu v rámci
Slovenskej republiky alebo Českej republiky: potvrdenie príslušného mestského
úradu (obecného úradu), v ktorom mesto (obec) potvrdí, že sa poplatník celoročne
zdržuje v ich meste (obci), kde si zároveň hradí poplatok za komunálny odpad alebo
kópiu platobného výmeru za komunálny odpad, ak ho dané mesto (obec) vystavuje
(nie pokladničný doklad o zaplatení) alebo v prípade vlastnístva bytu v inom meste
(obci) zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú alebo
potvrdenie o prihlásení sa k prechodnému pobytu v inom meste (obci) spolu
potvrdením od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník je ich
zamestnancom k 01.01. zdaňovacieho obdobia.
b/ poplatník, ktorý sa celoročne zdržiava v zahraničí (okrem Českej republiky):
potvrdenie príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie o povolení
pobytu v zahraničí, alebo potvrdenie spoločenstva bytového domu ( prípadne OSBD)
v mieste trvalého pobytu, prípadne potvrdenie domového dôverníka, že sa občan
celoročne nezdržiava v mieste trvalého pobytu. V prípade, že má poplatník trvalý
pobyt v rodinnom dome, je možné výnimočne predložiť v tomto zmysle čestné
prehlásenie podpísané dvoma identifikovateľnými susedmi (susedia uvedú
v čestnom prehlásení svoje identifikačné údaje, ako sú meno, priezvisko, dátum
narodenia a presná adresa).
5/ Ak poplatník nepredloží žiadosť o zníženie poplatku spolu s akceptovateľnými dokladmi
do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie poplatku na toto
zdaňovacie obdobie mu zaniká.
6/

Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčastne a je možné ich uplatniť len
jedenkrát ročne. Pri súbehu úľav sa uplatní úľava výhodnejšia pre poplatníka.

7/ Ak poplatník predloží žiadosť o odpustenie poplatku spolu s akceptovateľnými dokladmi
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, má nárok na oslobodenie na príslušné
zdaňovacie obdobie v plnom rozsahu. V prípade, že si poplatník uplatní nárok na
oslobodenie poplatku po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia, má nárok na
oslobodenie alikvotne od podania žiadosti spolu s príslušnými dokladmi za obdobie,
v ktorom poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo najmenej šesť mesiacov
nasledujúcich po sebe zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Ak si poplatník neuplatní
nárok na oslobodenie poplatku najneskôr do 31. augusta príslušného zdaňovacieho
obdobia, nárok na oslobodenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
8/ Poplatník je povinný predkladať žiadosť o úľavu/odpustenie poplatku každoročne spolu
s originálmi akceptovateľných dokladov. Kópiu originálu môže overiť notár, matričný
úrad alebo prednostom MsÚ poverený pracovník.
9/
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V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

10/ Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných
prípadoch.
11/ Žiadosť o zníženie, resp. odpustenie poplatku spolu s dokladmi môže podať poplatník aj za
osoby spoločnej domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka.
12/ Primátor Mesta Dolný Kubín môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo môže poplatok
odpustiť.
13/ Mesto zníži alebo odpustí poplatok v zmysle § 34 len v prípade, ak si poplatník plní
riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za predchádzajúce obdobie.

SIEDMA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 35
1/ Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a/ vykonáva Mesto Dolný Kubín, na ktorej
území sa nehnuteľnosť nachádza.
2/ Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b/ až e/ a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva
Mesto Dolný Kubín.
3/ Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vyrubení miestnych daní a poplatku, vykoná
Mesto Dolný Kubína prostredníctvom Mestskej polície, v spolupráci s poverenými a dotknutými
odbormi MsÚ, prípadne iné, primátorom poverené organizácie.

OSMA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 36
1/ Platitelia jednotlivých miestnych daní a poplatku sú povinní oznámiť všetky údaje potrebné k
výpočtu, vyrubeniu a kontrole miestnych daní a poplatku ako aj zmeny údajov súvisiacich s výškou
daní a poplatku.
2/ Daňovníci a poplatníci sú povinní vyrubenú daň a poplatok uhradiť na účet Mesta Dolný Kubín,
alebo poštovou poukážkou, alebo pri platbe do 331,94 eur v hotovosti v pokladni Mestského úradu
v Dolnom Kubíne.
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3/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 11/2008 vrátane jeho dodatkov.
4/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Dolnom
Kubíne dňa 16.12.2010.

V Dolnom Kubíne dňa 16.12.2010

Ing. Ivan Budiak
primátor mesta
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