Obecné zastupiteľstvo v Lošonci na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zák. č. 582/2004 Z.z.“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj ako „VZN“)

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2017
O MIESTNYCH DANIACH A O MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE LOŠONEC

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Lošonec a na webovej stránke obce
Lošonec www.losonec.sk od 21.11.2017 do 06.12.2017
Návrh VZN bol schválený OcZ uznesením č. 45/2017 dňa:

06.12.2017

Schválené VZN vyvesené dňa:

11.12.2017

Schválené VZN zvesené dňa:
Účinnosť od: 01. 01. 2018

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je úprava podmienok
určenia a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dane
za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Lošonec, ktorá je správcom dane.
Článok 2
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v
útulku zvierat, pes so špeciálnych 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 EURO za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
6. 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. Ak daňová povinnosť zanikne v
priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr 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.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti
8. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a to:
a) v hotovosti do pokladne OcÚ v Lošonci
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet obce Lošonec.
Článok 3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Obec prenajíma verejné priestranstvo fyzickým alebo právnickým osobám na účely:
a) ambulantného predaja výrobkov, tovarov a služieb na trhových miestach v zmysle trhového
poriadku,
b) krátkodobého uskladnenia materiálu,
c) trvalého parkovania vozidla,
d) umiestnenia lunaparku a kolotočov počas hodových slávností.
2. Verejným priestranstvom sú verejné priestory, chodníky, cesty a komunikácie.
3. Sadzby poplatkov za užívanie verejného priestranstva:
a) predaj výrobkov, tovarov a služieb na trhových miestach 4,00 €/deň
b) umiestnenie lunaparku a kolotočov 10,00 €/deň
c) krátkodobé uskladnenie materiálu a palív 0,30 €/m2
d) trvalé parkovanie vozidla 2,00 €/deň

4. Fyzická a právnická osoba má ohlasovaciu povinnosť na Obecnom úrade v Lošonci.
5. Od poplatku za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby,
ktoré organizujú kultúrne a športové akcie bez vstupného.
Článok 4
Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 0,50 Eur na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". V knihe ubytovaných
vedie, najmenej tieto údaje:
- meno a priezvisko ubytovaného
- číslo dokladu totožnosti
- miesto trvalého pobytu
- dátum príchodu, odchodu a počet prenocovaní,
- výšku a dátum zaplatenej dane.
6. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
7. Prevádzkovateľ je povinný:
a) predložiť správcovi dane písomné vyúčtovanie zaplatenej dane a knihu ubytovaných do
30.júna a 31.decembra príslušného kalendárneho roka,
b) predložiť správcovi dane knihu ubytovaných ku kontrole kedykoľvek na jeho požiadanie.
8. Spôsob vyberania dane – daň za ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
a to:
a) v hotovosti do pokladne OcÚ Lošonec
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet obce Lošonec.
Článok 5
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 35 Eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania na území obce Lošonec.
6. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania .
Ak dôjde k zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane v lehote najneskôr 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane pripadajúcu na zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu a miesto doterajšieho prevádzkovania .

7. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
9. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu daňovníka na účet správcu
dane.
Článok 6
Daň za nevýherné hracie prístroje
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.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane je:
a) elektronické prístroje na počítačové hry, elektronické prístroje a automaty
166 €/kalendárny rok,
b) mechanické prístroje 166 €/kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania na území obce.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
8. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
9. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
10. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane alebo prevodom z účtu daňovníka na účet
správcu dane.
11. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
12. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Lošonci. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje –
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho
prevádzkovania.

Článok 7
Miestny poplatok za komunálne odpady
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov,
pochádzajúcich od fyzických osôb, a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu, ktoré vznikajú na území obce Lošonec.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, chatu, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce, na iný účel ako na podnikanie
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2.
4. Ak má osoba podľa ods. 2, písm. a) tohto ustanovenia v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2, písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.
5. U poplatníkov podľa ods. 2, písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov o evidencii obyvateľov,
vedenej na Obecnom úrade Lošonec (trvalý a prechodný pobyt).
6. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo užíva aj poplatník
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať 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.
7. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca, určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
8. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

9. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2, písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka
jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny, je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná bezodkladne oznámiť obci.
10. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť, uvedená v ods. 2 tohto článku.
Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť, zakladajúca vznik poplatkovej
povinnosti.
Článok 8
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Sadzba poplatku je nasledovná:
a) 14,00 EUR/osobu/rok (0,0384/osobu/deň) – fyzické osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci Lošonec
b) 20,- EUR/ nehnuteľnosť (chatu) za rok pre poplatníka – fyzické osoby, ktoré nemajú v obci
Lošonec trvalý alebo prechodný pobyt (0,0548/nehnuteľnosť/deň)
c) pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa súčinu sadzby poplatku na
1 l, počtu nádob (resp. kontajnerov), počtu vývozov a počtu litrov.

Článok 9
Ohlásenie
1. Poplatník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, zriadil si trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, začne užívať nehnuteľnosť, odsťahuje sa z trvalého pobytu a pod., je povinný
splniť si ohlasovaciu povinnosť v lehote do 30 dní odo dňa:
- vzniku poplatkovej povinnosti,
- zániku poplatkovej povinnosti,
- zmeny ohlásených údajov,
2. Poplatník nahlási:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"), ak je poplatníkom podnikateľ alebo právnická osoba
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. II., ods. 8

tohto VZN,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať a to najneskôr v lehote do jedného mesiaca od
zistenia tejto skutočnosti.
4. Ak obec z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
5. V prípade neoznámenia všetkých skutočností, potrebných pre výpočet poplatku, správca
poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov, ktoré si zaobstará bez súčinnosti
poplatníka a vyrubí poplatok podľa pomôcok (príslušné právne predpisy).

Článok 10
Zníženie poplatku
Na základe písomnej žiadosti doručenej na obecný úrad obec za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce poplatok:
a) zníži o 50% - ak bude predložený jeden z nasledovných dokladov:
- pracovná zmluva, pracovné povolenie alebo potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu
v zahraničí
- potvrdenie o ubytovaní v internátnom zariadení alebo o nájme mimo obce v súvislosti s
návštevou školy alebo potvrdenie o návšteve školy.
b) odpustí – ak bude predložený jeden z nasledovných dokladov:
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo nemocenskom zariadení
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V dokladoch musí
byť uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku.
Úľavu je možné uplatniť len v prípade trvalého pobytu poplatníka.

Článok 11
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
1. Správca poplatku pre poplatníkov uvedených v článku 3., ods. 2, písm. a) až f) tohto VZN
poplatok vyrubí rozhodnutím za spoplatňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
2. Poplatok je splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Spôsoby vyberania poplatku:
a) v hotovosti do pokladnice obce,
b) poštovým peňažným poukazom,
c) bezhotovostným prevodom na účet obce.

4. V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci narodenia dieťaťa do konca kalendárneho roka.
Článok 12
Vrátenie poplatku
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený rozhodnutím, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do
30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však
do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec preplatok nižší ako 3,00 EUR nevracia.
Článok 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
o miestnych daniach a zákon NR SR č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2017 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
3. Správu miestnych daní a poplatkov na svojom území vykonáva obec Lošonec prostredníctvom
starostu obce a povereného zamestnanca obce Lošonec.
4. Na tomto nariadení obce Lošonec sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Lošonci uznesením
č. 45/2017 zo dňa 06.12.2017 .
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lošonec zo dňa 14.12.2016.
Článok 14
Účinnosť
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lošonec zo dňa 14.12.2016.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

