
 

 

OBEC  MODROVKA 

 

 

 

 

Obec Modrovka v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade ustanoveniami §7 ods. 4, 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, § 17, §29, §36, §59, §76, §98, § 98b ods.5, § 99e ods. 9 

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

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

 

v y d á v a 

 
 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

 

č. 1/2023 

o podmienkach určovania a vyberania  miestnych daní a miestnom poplatku 

za komunálne a drobné stavebné odpady 
 

 

na   území   obce   Modrovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 1 Základné ustanovenie 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Modrovka podľa §11 ods. 4 písm. d) zákona 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, z a v á d z a nasledovné miestne dane a poplatky s účinnosťou od 1. 

januára 2021 :  

 Daň z nehnuteľností  

 Daň za psa  

 Daň za užívanie verejného priestranstva 

 Daň za nevýherné hracie prístroje  

 Daň za predajné automaty 

 Daň za ubytovanie  

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Čl. 2  Daň z nehnuteľností  
 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

1. Daňovníkom z dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.  

2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Modrovka v členení podľa § 6 

ods.1 zákona o miestnych daniach.  

3. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku 

a hodnoty pôdy.  

4. Ročná sadzba dane z pozemkov v obci Modrovka je stanovená percentami zo základu 

dane pre jednotlivé druhy pozemkov takto: 

  

Predmet dane 
Hodnota 

pozemku v € / m² 

Sadzba dane 
v % zo 

základu 

orná pôda 0,4839 €/m²  0,60% 

trvalý trávnatý porast  0,0673 €/m² 0,60% 

záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné 

plochy  1,32 €/m² 0,60% 

stavebný pozemok  13,27 €/m² 0,60% 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

  

1. Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona o miestnych daniach.   

2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Modrovka, ktoré majú jedno alebo 

viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným 

základom.  

3. Základom dane zo stavieb výmera zastavanej plochy v m2 .  

4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stanovená 

takto: 



 

 

 

 

Predmet dane Sadzba dane 

a/ stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  
0,18 €/m²  

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 

pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu  

0,04 €/m²  

c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  0,18 €/m² 

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby 

hromadných garáží a stavby určené alebo používané na 

tieto účely, postavené mimo obytných domov  

0,24 €/m²  

e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby 

slúžiace stavebníctvu, s výnimkou stavieb na skladovanie a 

administratívu vlastnej produkcie 

 1,20 €/m²  

f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

 0,60 €/m² 

g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/  0,198 €/m²  

  

 

5. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje podľa písm. a) až g), príplatok za 

podlažie v sume 0,15 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

 

DAŇ Z BYTOV 

  

1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v 

bytovom dome.  

2. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu je určená 

nasledovne: 

 

Predmet dane Sadzba dane 

byt a nebytový priestor 0,18 €/m²  

 

 

Čl. 5 Spoločné ustanovenia  

 

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov nasledovne:  



 

 

b) pozemky na ktorých sú cintoríny  

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami  

 

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb nasledovne:  

- stavby slúžiace školám a školským zariadeniam  

3. Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi 1. januára zdaňovacieho obdobia s tým, že 

daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31.januára kalendárneho roka.  

4. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

Čl. 3 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:  

a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely  

b) pes umiestnený v útulku zvierat  

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

3. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v obci Modrovka nasledovná:  

 

Predmet dane Sadzba dane 

Pes 15 € / rok  

 

 

4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.  

5. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 

predmetom dane. 

6. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik daňovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť vzniku poplatkovej povinnosti 

formou Žiadosti o prihlásenie psa do evidencie OU v Modrovke (príloha č. 1) a  

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu, alebo názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného 

mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo ak je poplatníkom právnická 

osoba alebo podnikateľ,  

b) identifikačné údaje psa,  

d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie výšky dane,  

 

 

Čl. 4 Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

 

 

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

priestranstva.  

2. Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce – miestne komunikácie, chodníky, námestia.  



 

 

3. Osobitné užívanie verejného priestranstva sa rozumie:  

- umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb  

- umiestnenie stavebného zariadenia  

- umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných 

atrakcií  

- umiestnenie skládky  

- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  

4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo v obci 

Modrovka užíva.  

5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2 .  

6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je nasledovná : 

 

 

Predmet dane Sadzba dane 

a) skládka tuhých palív za každý aj neúplný m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a za každý aj neúplný 

deň 

0,33 € 

b) skládka stavebného materiálu na stavbu alebo opravu 

rodinného domu za každý aj neúplný m2 užívania 

verejného priestranstva a za každý aj neúplný deň 

0,66 € 

c) iné užívanie verejného priestranstva za každý aj 

neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj 

neúplný deň 

0,13 € 

d) krátkodobé umiestnenie predajného zariadenia počas 

dňa na verejnom priestranstve 
3,32 € 

e) parkovanie osobného automobilu za každý začatý deň 2,00 € 

f) parkovanie motorového vozidla nad 3,5tony, príves, 

náves automobilu a autobusu 
4,00 € 

 

7. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a 

zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný ohlásiť 

svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva obci Modrovka písomne alebo 

osobne najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

8. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za využívanie verejného 

priestranstva pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Modrovka a právnickú osobu 

so sídlom v obci Modrovka. 

9. Správca dane vyrúbi daň rozhodnutím.  

10. Daň za užívania verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia.  

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 5  Daň za výherné a nevýherné hracie automaty  
 

 

 

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. Nevýherné hracie automaty sú 

elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, 

automaty  a iné zariadenia na zábavné hry. 

2. Základom dane je počet nevýherných hracích automatov, ktoré sú predmetom dane 

3. Sadzba dane je nasledovná : 

 

Predmet dane Sadzba dane 

Nevýherný hrací automat 100€ / rok 

 

4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 

a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

5. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie 

alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 

vznikla daňová povinnosť rozhodnutím. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za 

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.janúra tohto zdaňovacieho obdobia. 

6. Na účely výberu dane prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu o každom nevýhernom 

hracom prístroji osobitne : 

a) Názov / meno a priezvisko prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja 

b) Dátum umiestnenia a prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 

7. Prevádzkovanie výherných hracích automatov je v obci Modrovka zakázané. 

  

 

Čl. 6  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. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 

verejnej dopravy.  

3. Základom dane je počet predajných automatov  

4. Sadzba dane je nasledovná : 

 

Predmet dane Sadzba dane 

Predajný automat 100€ / rok   

 
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu a zaniká 

dňom ukončenia jeho prevádzkovania. 



 

 

6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie 

alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 

vznikla daňová povinnosť rozhodnutím. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za 

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.janúra tohto zdaňovacieho obdobia. 

7. Na účely výberu dane prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu o každom predajnom 

automate osobitne : 

c) Názov / meno a priezvisko prevádzkovateľa predajného automatu 

d) Dátum umiestnenia a prevádzkovania predajného automatu 

 

 

 

Čl. 7  Daň za ubytovanie  
 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 

ubytovacom zariadení, v rodinnom dome alebo rekreačnej chate  

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

3. Základom dane je počet prenocovaní.  

4. Sadzba dane na území obce Modrovka je nasledovné : 

 

Predmet dane Sadzba dane 

Ubytovanie 0,396€ / noc / osoba   

 

 

 

5.  Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných 

osobách. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie. 

6. Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci zdaňovacieho obdobia. 

  

 

 

Čl. 7  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 

 

KOMUNÁLNE ODPADY 

 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len “ 

poplatok“) sa platí za:  

- komunálne odpady okrem elektroodpadov  

- nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

- triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov  

- náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 9 komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov  

- drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.  

2. Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 

ods. 2 až 3 zákona o miestnych daniach.  



 

 

3. Poplatok za odpad 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,  

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec ( ďalej len „ 

platiteľ“).  

1. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obce odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 

zákona o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

3. Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona o 

miestnych daniach, nasledovne :  

 

Predmet dane Sadzba dane 

Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v 

rodinnom dome alebo v bytovom dome (3ks žetónov) 
32 € / rok / osoba  

Žetón na komunálny odpad 4 € / ks  

Právnická osoba – ostatné 100 € / rok  

Právnická osoba – reštauračné prevádzky 155 € / rok  

 

 

 

4. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť vzniku poplatkovej povinnosti a 

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu ( ďalej len identifikačné údaje, v prípade určeného zástupcu aj 

identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, ak je poplatníkom fyzická osoba, 

b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto 

podnikania a identifikačné číslo ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ,  

c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach,  

d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,  

5. Obec poplatok:  

a) zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom 

období nezdržiaval dlhodobo v mieste trvalého bydliska, zdržiava sa v zariadení mimo 

katastra obce, v zahraničí  

b) odpustí fyzickým osobám s preukazom ŤZP (osoba predloží kópiu preukazu ŤZP)  

na základe Žiadosti o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad (Príloha č. 2) 

 

 

 

Čl. 8  Záverečné ustanovenia  
 

 



 

 

1. Pri konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona 

NR SR č. 563/2009 Z.z., zákon o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

a poplatkoch na rok 2023 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrovka č. 

1/2021 platné na rok 2022.  

3. Obecné zastupiteľstvo obce Modrovka sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 

01/2023 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2023 uznieslo dňa 24.11.2022 

Uznesenie č.2/9/2022.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 

 

 

 

V Modrovke dňa  5. 12.2022                       

 

 

             Ing. Vladimír Balaj 

               starosta obce Modrovka    

 

 

 

 

      
 

 

 


