
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   OBCE  HODKOVCE 

č. 3/2020 
 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Hodkovce  

 
     Obec Hodkovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a  6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1,  2 a 3, § 16 ods. 1,  2 a 3, § 17 

ods. 2, 3, 4  a 7,  § 83 a § 98  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov ustanovuje    

 

 

§ 1 

 Základné  ustanovenie 

 

   1. Obecné zastupiteľstvo v Hodkovciach 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 zavádza s účinnosťou od 1. januára 2020  daň  z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady.  

 

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností 

a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Hodkovce.  

 

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

§  2 

 Základ dane 

 

1) Správca dane ustanovuje na území obce Hodkovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane 

z pozemkov násobí výmera pozemku v m
2
 za: 

 

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                  0,2234 €/m
2
,  

b) trvalé trávnaté porasty                                                                 0,0577 €/m
2
, 

c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                            1,3270 €/m
2
, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané 

vodné plochy                                                                                                0,0700 €/m
2
,  

e) stavebné pozemky                                                                                 13,2700 €/m
2
 . 

 

 

§ 3  

Sadzba dane 

 

1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Hodkovce ročnú sadzbu dane z pozemkov:  

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                             0,6 %, 

b) trvalé trávnaté porasty                                                                              0,6 %, 

c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                             0,6 %, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy                                                                                                1,25 %, 

e) stavebné pozemky                                                                                    0,6 %. 

 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B 

§ 4  

Sadzba dane 

 

1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Hodkovce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m
2
 



zastavanej plochy: 

      

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu       0,06 €/m
2
, 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

    stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane  

    stavieb na vlastnú administratívu                                                                                          0,20 €/m
2
, 

c) chaty a stavby na  individuálnu rekreáciu                                                                             0,06 €/m
2
,  

d) samostatne stojace garáže                                                                                                     0,06 €/m
2
, 

e) stavby hromadných garáží                                                                                                    0,06 €/m
2
, 

f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou                                                               0,06 €/m
2 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

    stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

                                                                                                                                                   0,60€/m
2
                                                                                                                                                   

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

   a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou                          0,40 €/m
2
  

i) ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až h)                                                                     0,01 €/m
2
. 

 

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

    0, 06 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 

 

    

D A Ň   Z A   P S A 

§ 5  

 

1) Správca dane určuje sadzbu dane za psa nasledovne:  

12,00 €  za  jedného psa a kalendárny rok. 

 
 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 6 

 

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

2) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky 

vo vlastníctve obce Hodkovce, a to: 

a) miestne komunikácie v celej svojej  dĺžke a v šírke, ako aj priestor od miestnej komunikácie  

c) ihrisko  

d) priestranstvo pri požiarnej zbrojnici 

3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa na účely dane za užívanie verejného priestranstva  rozumie  

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,   

b) umiestnenie stavebného zariadenia,  

c) umiestnenie predajného zariadenia,  

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,  

c) umiestnenie skládky,  

d) dlhodobé parkovanie vozidla. 

4) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m
2
. 

5) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 0,50 € za  každý  aj začatý m
2  

osobitne  užívaného verejného 

priestranstva na každý aj začatý deň. 

 

 

D A Ň   Z A    U B Y T O V A N I E 

§ 7 

 

1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len Zariadenie), ktorým je hotel, turistická ubytovňa, chata, stavba 

na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom 

dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

2) Daň za ubytovanie platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení. 

3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné ubytovanie poskytuje. 

4) Sadzba dane je 0,50 Eur za osobu a prenocovanie. 



5) Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie je povinný si splniť oznamovaciu 

povinnosť voči správcovi miestnej dane do 10 dní od získania právoplatného oprávnenia vykonávať túto 

činnosť a následne oznámiť raz štvrťročne do 10 dní po ukončení štvrťroka – počet ubytovaných, počet 

prenocovaní a výšku dane za jednotlivé mesiace. 

6) Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov v „Knihe 

ubytovaných“, ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi. 

7) Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania obcí a to v lehote do 30 dní po skončení štvrťroka, v ktorom vznikla 

daňová povinnosť. 

 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

§  8 

  

1)  Miestny poplatok   za  komunálne odpady   a drobné  stavebné   odpady (    ďalej     len „ poplatok “) sa platí 

za komunálne odpady  a za drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov a okrem biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  

8) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území  obce 

Hodkovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce č: 2/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodkovce. 

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

daniach  nasledovne: 

       a/  vo výške 0,060 eura   za osobu a kalendárny deň   

       b/  vo výške 0,050 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

       c/ vo výške 42,12 eura za druhú a ďalšiu 120 l odpadovú nádobu 

4)  Obec   podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach odpustí   za  obdobie, za  ktoré poplatník  preukáže, 

že  viac ako 90  dní sa v zdaňovacom období  nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to týmito 

podkladmi: 

    ak ide o fyzickú osobu, ktorá  sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí 

- pracovným povolením alebo  

- povolením k pobytu alebo vízom alebo  

- potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí súčasne 

s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo potvrdením o úhrade dane z príjmu 

v zahraničí alebo  

- čestným prehlásením osoby s úradne osvedčeným podpisom. 

5) Poplatok za drobný stavebný odpad držiteľ odpadu uhradí do pokladne obce,  respektíve na účet obce, č. ú.: 

SK28 0900 0000 0051 6521 7198  na základe dokladu o prevzatí drobného stavebného odpadu. Poplatok je 

povinný zaplatiť v termíne splatnosti uvedenom na doklade o prevzatí drobného stavebného odpadu.      

   

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 9 

 

1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec  prostredníctvom starostu obce a poverených 

zamestnancov obce.  

2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá hlavný 

kontrolór obce.  

3) Umožňuje sa právnickým, fyzickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej len  „právnickým 

a fyzickým osobám“)  uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinnosti vo vzťahu k Obci  

Hodkovce  elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej 

komunikácie  obce voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci obce podľa  osobitných 

predpisov.  

4) Elektronické služby zabezpečuje  prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle : 

www.dcom.sk  ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídlo – 

www.slovensko.sk.  

5) Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec  poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich 

používanie sú uvedené v tomto bode. 

6) Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie a autentifikácie  podľa 

zák. o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak. 

http://www.dcom.sk/
http://www.slovensko.sk/


7) Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisov obce vyžaduje písomná forma 

komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad 

§ 17 a násl. Zákona o eGovernmente. 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

§ 10  
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie o dani z nehnuteľností č. 1/2019. 

2) Obecné zastupiteľstvo obce Hodkovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o  miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hodkovce uznieslo dňa 

11.12.2020  uznesením č. 95/2020 . 

 

 
ÚČINNOSŤ 

§ 11  

 
  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

        Ing. Gabriel Sobota 
    starosta  obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN č.3/2020  vyvesený na úradnej tabuli   25.11.2020 

VZN č.3/2020 schválené obecným zastupiteľstvom Obce Hodkovce 11.12.2020 uznesením č. 95/2020 

VZN č. 3/2020 vyvesené na úradnej tabuli 14.12.2020 
 



 


