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Všeobecne záväzné nariadenie obce Gruzovce o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

č. 4 /2022 
Obec Gruzovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.5 a 6,7 §8 ods.2 a 

4,§12 ods.2 a 3,§16 ods. 2 a 3, § 17 ods.2,3,4 a 7,§ 17a a § 98, 98b ods.5,§ 99 e ods.9a § 103 

ods.5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

u s t a n o v u j e 

 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach podľa § 11 ods. 4 písm.d zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti 

na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

  

z a v á d z a  

 

účinnosťou od 01. januára 2023 na svojom území tieto miestne dane. 

 

2. Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje podmienky určovania, vyberania miestnych 

daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“)   na území obce Gruzovce.   

 

3. Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec Gruzovce sú:   

a, daň z nehnuteľností, 

b, daň za psa, 

c, daň za užívanie verejného priestranstva, 

d, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)  

§ 2 

Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), d,) zákona 

o miestnych daniach a poplatku je kalendárny rok. 

Správca dane určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods.1 písm. 

c) tohto nariadenia: 

- Za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím : 



doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo  

 

Daň z Nehnuteľností 

Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a, daň z pozemkov, 

b, daň zo stavieb, 

 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§3 

Základ dane 

 

Správca dane ustanovuje, že na území obce Gruzovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri 

výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za každý začatý m2 za: 

a, orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,1716 EUR/m2 

b, trvalé trávne porasty vo výške 0,0239 EUR/m2 

c, záhrady vo výške 1,32 EUR/m2 

d, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky a vodné plochy vo výške 0,0717 

EUR/m2, resp. zo ceny lesného pozemku  

e, stavebné pozemky vo výške 13,27 EUR/m2 

f, zastavané plochy a nádvoria vo výške 1,32 EUR/m2 

g, ostatné plochy vo výške 1,32 EUR/m2 

§4 

Sadzba dane 

Správca dane pre všetky pozemky na území obce Gruzovce určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov vo výške: 

 

a, orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,60% zo základu dane 

b, trvalé trávne porasty vo výške 0,60% zo základu dane 

c, záhrady vo výške 0,60% zo základu dane 

d, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky a vodné plochy 2,5% zo základu 

dane 

e, stavebné pozemky vo výške 0,60% zo základu dane 

f, zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,60% zo základu dane 

g, ostatné plochy vo výške 12,5% zo základu dane 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§5 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje pre stavby na území obce Gruzovce ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy : 

a) 0,033 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b) 0,333 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,165 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

d) 0,099 €/m2 za samostatne stojace garáže a za stavby hromadných garáží 



e) 0,663 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

f) 0,331 €/m2 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu 

g) 0,099 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 

 

 

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie pre všetky druhy 

stavieb príplatok 0,0662 €/m2, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia  

 

3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby podľa odst. 1 a príplatok 

za podlažie podľa odst. 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy 

časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej plochy stavby. 

 

§6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane. 

b) pozemky a stavby vo vlastníctve cirkví registrovaných štátom. 

 

§7 

Zníženie dane 

 

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške: 

- 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie ak vlastník nehnuteľnosti  ako 70 rokov, 

žije osamotený, je držiteľov preukazu ZŤP a nehnuteľnosť je výlučne v jeho vlastníctve. 

Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia požiada obecný úrad 

obce o zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku zníženia dane. Každú zmenu týchto 

skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa, keď tieto 

skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia dane doloží: 

list vlastníctva nehnuteľnosti 

      kópiu preukazu ZŤP 

§8 

Platenie dane 

 

 

Vyrubená daň z nehnuteľnosti na rok 2017 je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

DAŇ ZA PSA 

 

§9 

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 pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

§ 10 

Základ dane 

 

Základom dane je počet psov. 

 

 

 

§11 

Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane na území obce Gruzovce vo výške 6 eur za 

Každého psa na kalendárny rok. 

 

§12 

Správca dane 

 

Správca dane je príslušná obec, na ktorej je pes chovaný. 

 

  

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 13 

 

Verejné priestranstvá a ich užívanie 

1.) Verejnými priestranstvami v obci sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

2.) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie stavebného 

zariadenia a umiestnenie skládky, umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 

a pod. 

3.) V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starosta obce Gruzovce. 

  

§ 14 

Daňovník 

 

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

 

§15 

Základ dane 

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestoru 

v m2. 

 

§16 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na území 

obce Gruzovce: 

a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 

0,655 eur/m2 za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, 

b)za umiestnenie stavebného zariadenia 0,655 eur/m2 za každý aj začatý m2 a každý aj 



začatý deň, 

c)za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií1,60 eur/m2 za každý aj 

začatý m2 a každý aj začatý deň, 

d) za umiestnenie skládky 0,33 eur/m2 za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, 

e) predaj za použitie trhového miesta 5 eur ( vyhlásenie v rozhlase, za predaj na verejnom 

priestranstve) 

 

 

§17 

Daňová povinnosť 

 

 

1.) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

2.) Daňovník zaplatí  hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá 

daňovníkovi potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú 

kontrolu, prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení 

dane je výpis účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 10 

rokov od vystavenia výpisu. 

 

§ 18 

Spoločné ustanovenia k daní z nehnuteľností a k daní za psa. 

 

 

1.)Ak vznikne daňová povinnosť na daň z nehnuteľnosti alebo na daň za psa je daňovník 

povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť 

k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, podať 

daňové priznanie.  

2.) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nehnuteľnosť alebo k dani za psa v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla 

povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.  

3.) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

4.)Ak daňovník podal priznanie k dani nehnuteľnosti, k dani za psa, daňová povinnosť 

k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný 

podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej 

povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy 

podanému priznaniu k týmto daniam. 

5.)Daň z nehnuteľností a daň za psa vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. Januára 

na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

6.)Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa odst. 2, 3, 4, správca dane vyrubí rozhodnutím 

pomernú časť dane. 

7.)Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa odst. 4, správca dane daňovému subjektu vráti 

na základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za 

ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej 

lehote nepodá čiastkové priznanie. 

 

           

 

 



§19 

Vyrubovanie dane 

 

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 1,5 € nebude vyrubovať. 

 

 

§ 20 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

sadzba dane za predajné automaty Sadzba dane sa stanovuje na 54,00 € za jeden predajný 

automat a kalendárny rok.  

 

§ 21 

Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za predajné automaty a identifikácia 

predajných automatov 

 

 1. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste (identifikácia 

automatu), kde musí byť uvedené minimálne: - obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, 

- telefóne číslo prevádzkovateľa, - dátum začatia prevádzky automatu, - výrobné číslo, druh 

automatu. 2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukázateľnú evidenciu predajných 

automatov minimálne v nasledujúcom členení: - adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia 

predajného automatu (názov spoločnosti, IČO, adresa, poschodie, miestnosť) - druh a názov 

predajného automatu, - druh tovaru, - výrobné číslo automatu, - identifikačné číslo, - dátum 

začatia prevádzkovania automatu, - dátum ukončenia demontovania automatu. 3. Daňovník je 

povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu automatov resp. 

inventárny zoznam automatov umiestnených na území mesta, v súlade s ods. 2. tohto 

ustanovenia, za požadované obdobie. 

 

Poplatok 

 

  

Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení, § 78, § 82, § 83 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  

 

u s t a n o v u j e 

 

§1 

Základné ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 01. januára 2023 miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gruzovce 

.3)Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území obce Gruzovce. 



4) 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, 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") 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na účel podnikania. 

5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej 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. 

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku a) tohto 

ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca 

vznik poplatkovej povinnosti. 

Sadzba a určenie poplatku 

Správca poplatku určuje sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 

a) pre fyzické osoby podľa odst.4 tohto uznesenia vo výške : 13 € /1 osoba/rok  

b) pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu s povinnosťou umiestnenia smetných 

nádob je stanovená sadzba v závislosti od objemu smetnej nádoby-  podľa sumy na došlej 

faktúre /110 L nádoba/ na rok podľa odst. 4 

c) Poplatok za neobývané domy s prideleným súp. číslom poplatok za 1 osobu do roka 

13€ na 1 osobu na rok. 

d) za nehnuteľnosť slúžiacu na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, záhradu, 

vinicu, ovocný sa, trvalý porast, byt alebo nebytový priestor, stavebné pozemky paušálny 

poplatok 20€/kalendárny rok 

e) poplatok za drobný stavebný odpad, 0,015€ za kilogram drobných stavebných odpadov 

bez obsahu škodlivín. 

Oznamovacia povinnosť 

1)Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Ak požaduje zníženie alebo 

odpustenie poplatku podľa § 82, je povinný predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie alebo odpustenie poplatku. 

2)Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v 

priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď 

tieto nastali. 

Určenie poplatku a splatnosť 

1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí 

pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do 

konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 



3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

4) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách 

určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený 

poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr 

v lehote splatnosti prvej splátky. 

Vyrubenie poplatku podľa pomôcok 

1) Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 

80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, 

správca dane určí poplatok podľa pomôcok. 

3) Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom 

začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na 

vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 

3) Obec môže na základe žiadosti buď písomnej alebo ústnej poplatníka na zmiernenie alebo 

odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť. 

Poplatníci si môžu uplatniť nárok na úľavu do 31.03. zdaňovacieho obdobia. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Gruzovce. 

 

2. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 

 

na zákon č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o 

 

správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Miestne dane a poplatky je možné uhradiť: 

 

   a) v hotovosti priamo do pokladne Obecného úradu Gruzovce 

 

   b) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo: 8902627001/5600 Prima banky 

 Slovensko 

 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2015. 

 

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Gruzovce č. 4/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

 

 

obce Gruzovce bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa : 14.12.2022. uznesením 

č.61/2022. 



 

5.Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

Zverejnené dňa:15.12.2022. 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Martin Petík, BBA 

                                                                                                      starosta obce 

 


