VZN č. 9/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kopčany

Vyvesené dňa 05.11.2019 pred konaním Obecného zastupiteľstva
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020

Schválené: 27.11.2019
Vyvesené: 28.11.2019
Účinné: 01.01.2020
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 9/2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kopčany
Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia:

PRVÁ ČASŤ
Čl.1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), v súlade s ustanovením zákona číslo 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) sa ustanovujú podrobnejšie podmienky pre
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany (ďalej
len „obec“).
Čl.2
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty,
dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
Čl.3
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome) (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
Čl.4
Okruh daňovníkov, predmet dane a stanovenie základu dane je upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom
poplatku (§ 5 až 7).
Čl.5
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Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu 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
1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov. Hodnota pôdy pre Obec Kopčany je stanovená u ornej pôdy, chmeľnice, vinice a
ovocných sadov 0,5971 € /m2, u trvalých trávnatých pozemkov je 0,1583 € /m2.
(2)Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a
predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
(3)Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2
uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov. Hodnota pôdy pre Obec Kopčany je
stanovená u stavebných pozemkov 18,58 €/m2, u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch s
výnimkou stavebných pozemkov 1,85 €/m2.
Čl.6
Sadzba dane

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Správca dane na území celej obce Kopčany určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:
za trvalé trávne porasty
na 0,5 % zo základu dane,
za záhrady
na 0,55% zo základu dane
za zastavené plochy a nádvoria
na 1,1% zo základu dane
za stavebné pozemky
na 0,60% zo základu dane
za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
na 0,5% zo základu dane
za lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy
na 0,70% zo základu dane
za rybníky s chovom rýb
na 0,50% zo základu dane
za ostatné plochy
na 1,25% zo základu dane
Daň zo stavieb
Čl.7

Okruh daňovníkov, predmet dane a základ dane je upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 9
až 11).
Čl.8
Sadzba dane

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Správca dane na území celej obce Kopčany určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy stavby vo výške:
0,18 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,18 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie
inej
ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
0,65 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,55 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
1,2 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb
na skladovanie a administratívu
1,8 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
0,55 € za ostatné stavby
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie o 0,080 € za každý aj začatý m2
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zastavenej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
Čl.9
Okruh daňovníkov, predmet dane a základ dane je upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku. (§
13 až 15)
Čl.10
Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Kopčany určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,24 € za byty
b) 0,2 € za nebytové priestory
Čl.11
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Zákonné oslobodenie od dane, vznik a zánik daňovej povinnosti je upravené zákonom o miestnych daniach a
miestnom poplatku (§ 17 až 18).
Čl.12
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo časťou slúžiacou na vykonávanie
náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou
slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských
spoločností ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, a ak
tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
3) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam pre
pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a stavby
užívané na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb
b) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských
spoločností
4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70
rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
b) 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
5) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane z pozemkov, stavieb a
bytov od dane je 70 rokov.
Čl. 13
Vyrubovanie dane
Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
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Čl.14
Platenie dane
Správca dane určuje platenie vyrubenej dane v troch rovnakých splátkach splatných:
⎯ prvá splátka do 31. mája bežného roka,
⎯ druhá splátka do 31. júla bežného roka
⎯ tretia splátka do 30.septembra bežného roka
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr
v lehote splatnosti prvej splátky.

TRETIA ČASŤ
Daň za psa
Čl.15
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, a správa dane sú upravené
zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 22 až 28).
Čl.16
Sadzba dane
Sadzba dane je 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
Čl.15
Oslobodenie a správa dane za psa
1) Obec Kopčany oslobodzuje povinnosť platiť daň za psa, ktorého vlastní osamelý dôchodca.
2) Obec vydá každému novému vlastníkovi psa známku pre psa, ktorou je majiteľ povinný ho označiť na
obojku. Poplatok za vydanie náhradnej známky je 4,00 €.
3) Daň za psa sa uhrádza v hotovosti do pokladnice Obecného úradu Kopčany, poštovou poukážkou,
prípadne bankovým prevodom na účet obce.
4) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nie
je vlastníkom alebo držiteľom psa. Pokiaľ daňová povinnosť vznikla pred začiatkom zdaňovacieho obdobia,
v bežnom zdaňovacom období vzniká prvým dňom tohto obdobia.
5) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl.16

Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť a
správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 30 až 35).
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Kopčany.
2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
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a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb všetkého druhu,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky, t.j. umiestnenie stavebného alebo iného materiálu,
d) trvalé parkovanie vozidla
4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2.
6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a) služby a predaj 3,00€/m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý
deň,
b) umiestnenie zariadenia cirkusu 2,00€/m2 za každý aj začatý deň osobitne užívaného
verejného priestranstva
umiestnenie kolotoča lunaparku 1,00 € /m2 za každý aj začatý deň osobitne užívaného
verejného priestranstva
d) umiestnenie maringotky, prívesu 0,50 €/m2 za každý aj začatý deň osobitne užívaného
verejného priestranstva
e) za reštauračné služby poskytované pred prevádzkou ( cukrárne, pohostinstvá a pod.) je
sadzba poplatku 1,00 €/m2 za každý aj začatý mesiac osobitne
užívaného verejného priestranstva
f) za prechodné umiestnenie stavebného materiálu 1,- €//m2 za každý aj začatý deň osobitne
užívaného verejného priestranstva
7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu Kopčany- a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu Kopčany
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
8) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Daň sa uhrádza jednorazovo bezhotovostným prevodom na účet obce,
v hotovosti do pokladne obce alebo poštovou poukážkou.
c)

PIATA ČASŤ
Daň za ubytovanie
Čl. 17
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vyberanie dane a správa dane sú upravené zákonom o
miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 37 až 42).
Čl. 18
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,55 € za osobu a prenocovanie.
Čl. 19
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné
ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí a skončení prevádzkovania tohto
zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(2) Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci oznamovacej
povinnosti uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý
pobyt na území SR,
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b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho zariadenia
a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
(3) Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti
uviesť:
a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho zariadenia
a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
Čl. 20
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane
(1) Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce evidenciu
ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí
evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátene
údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).
(2) Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely kontroly
evidenciu podľa ods. 1/ tohto článku.
Čl. 21
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o
zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje:
a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia
b) počet prenocovaní
c) počet osôb, ktoré prenocovali
d) dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté
e) výšku dane.
Čl. 22
Spôsob a lehota odvodu dane
(1) Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné oznámenie k
dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na
území obce samostatne.
(2) Náležitosti oznámenia podľa ods. 1/ stanoví správca dane.
(3) Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca za
predchádzajúci mesiac.
Čl. 23
Oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane
(1) Daň sa neplatí za osobu nevidomú, bezvládnu, za držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, a za
osobu do 18 rokov veku.
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(2) Oslobodenie od dane platiteľ dane uplatní pri výpočte dane a uvedie v poznámkach oznámenia.

ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty
Čl. 24
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a správa dane sú upravené
zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 44 až 50).
Čl. 25
Sadzba dane
Sadzba dane je 36,50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Čl. 26
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich
prevádzkovania.
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. Januára tohto zdaňovacieho obdobia. 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. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neohlási. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Kopčany. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto
prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu a miesto doterajšieho prevádzkovania.
2) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladnice obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce a prevodným príkazom.
3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne
každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) miesto prevádzkovania,
c) začiatok a ukončenie prevádzkovania.

SIEDMA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. 27
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a správa dane sú upravené
zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 52 až 58).
Čl. 28
Sadzba dane
Sadzba dane je 36,50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
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Čl. 29
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1)
2)

3)

4)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. Januára tohto zdaňovacieho obdobia. 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. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej
povinnosti neohlási. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad Kopčany. Písomné
oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja a miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto
doterajšieho prevádzkovania.
Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladnice obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce.
Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne
každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzkovania,
c) začiatok a ukončenie prevádzkovania.

ÔSMA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Čl. 30
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v §
77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Čl. 31
Množstvový zber
V Obci Kopčany je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
Čl. 32
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je 0,065 € za osobu a kalendárny deň. Pri výpočte poplatku sa výsledná suma matematicky
zaokrúhľuje na celá eurá. Toto platí aj pri výpočte pomernej časti poplatku.
(2) Sadzba poplatku množstvového zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín za kilogram
0,033 €.
(3) Obec ustanovuje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov hodnotu koeficientu
na 1.
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Čl. 33
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje každoročne poplatok za komunálny odpad
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Obec môže určiť platenie poplatku za komunálny odpad v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
(3) Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín Obec Kopčany nevyrubuje rozhodnutím.
(4) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa 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 podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. aj identifikačné
údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c)
zákona č. 582/2004 Z.z., názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona č. 582/2004 Z.z., predložiť aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(5) 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.
Čl. 34
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
(1) Poplatníci platia poplatok za komunálny odpad na základe rozhodnutia vydaného Obcou Kopčany:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obce Kopčany.
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti priamo na zbernom mieste
zamestnancovi správcu poplatku, o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad.
Čl. 35
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 ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
(2) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila
všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území obce. Obec na základe uvedeného odpustí maximálne 3/4 z ročnej sadzby.
(3) Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia pomernej časti poplatku v zmysle odseku 2 sú:
– potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný kalendárny rok –
originál,
– potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí na príslušný kalendárny rok –
originál,
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– doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie, a pod.) - fotokópia, v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom,
– potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom denného štúdia a študuje a je
ubytovaný mimo obce Kopčany s výnimkou denne dochádzajúceho),
– potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok ( je zamestnaný a ubytovaný v mieste sídla
zamestnávateľa mimo obce Kopčany),
– hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť – originál.
4/ Obec odpustí pomernú časť poplatku na základe žiadosti s predloženým dokladom v zmysle ods. 3 na
príslušné spoplatňovacie obdobie. Lehota na odpustenie pomernej časti poplatku je 30 dní od vzniku
skutočnosti zakladajúcej odpustenie. Neuplatnenie nároku na odpustenie pomernej časti poplatku v stanovenej
lehote má za následok zánik odpustenia poplatku.
5/ Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

DEVIATA ČASŤ
Čl. 36
Spoločné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na zákon č..
563/2009 Z. z. o správe daní / daňový poriadok/ v znení neskorších predpisov.
(2) Správca dane určuje, že nebude vyrubovať úhrnnú sumu dane do 3,- €

DEVIATA ČASŤ
Čl. 37
Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kopčany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch,
dňa 27.11.2019 uznesením číslo 53/2019 .
(2) Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kopčany bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 05.11.2019 a
zvesené dňa 19.11.2019.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Kopčany nadobúda účinnosť 1.1.2020.
(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Kopčany.

Ing. Dušan Dubecký v.r.
starosta obce
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