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Obec Sirník (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7 § 8 ods. 2
a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods.
9 a § 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
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Sirník (ďalej len „Obecné zastupiteľstvo“) 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 u k l a d á
s účinnosťou od 1. januára 2020 tieto dane:
- daň z nehnuteľnosti
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
2. Obec Sirník ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len poplatok)
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní a poplatku.
Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľnosti je kalendárny rok.
I. ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
Čl. 2
Sadzba dane
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m²
a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohách č. 1 a č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach v znení neskorších predpisov.
Hodnota pozemkov na území obce Sirník v členení podľa jednotlivých skupín:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,2791€/m²
b) trvalé trávne porasty
0,0169€/m²
c) záhrady
1,32€/m²
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32€/m²
e) stavebné pozemky
13,27€/m²
Správca dane určuje pre jednotlivé druhy pozemkov na území obce ročnú sadzbu dane z
pozemkov takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,45%,
b) záhrady
0,00%,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,25 %,
d) stavebné pozemky
0,45 %.

DAŇ ZO STAVIEB
Čl. 3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, ročnú
sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,33 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,33 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,149 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,149 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,33 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
g) 0,33 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
h) 0,33 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane neurčuje príplatok za podlažie.
Čl. 4
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) močiare
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane zo stavieb takto:
a) na stavby používané na náboženské obrady a na stavby vo vlastníctve obce.
3. Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane poskytnuté
správcom dane v priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a
k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na
ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31.
januára. Inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
II. ČASŤ
DAŇ ZA PSA
ČL. 5
Sadzba dane, oznamovacia povinnosť
1. Sadzba dane za psa je 3,50 € za 1 psa a kalendárny rok.
2. Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani za psa staršieho ako 6 mesiacov
do 30 dní od jeho nadobudnutia na obecný úrad v Sirníku.
3. Daňovník je povinný podať priznanie k zániku dane za psa v prípade, že došlo
k úhynu, resp. k zmene vlastníka, a to do 30 dní na obecný úrad v Sirníku.

Čl. 6
Daň, ktorú obec nevyrubí
1. Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľnosti nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať.
2. Správca dane nevyrubí daň z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica
alebo predajný stánok.
III. ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANTVA
Čl. 7
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú všetky
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Sirník.
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 1,00 € za každý začatý aj m2
užívaného priestranstva za každý aj začatý kalendárny deň.
4. Daň za užívanie verejného priestranstva správca vyrubí rozhodnutím.
5. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Čl. 8
Priznanie k dani
1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto
termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie dane z
nehnuteľností. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením alebo dedením správca dane
vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi alebo dedičovi,
začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia
2. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 4 a § 13 ods. 2), priznanie, čiastkové priznanie,
opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý
spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú,
príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto
skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový
priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné
priznanie podáva jeden z manželov.
IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Čl. 9
Platenie dane
1. Daň z nehnuteľnosti a daň za psa je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

2. Správca dane určí platenie dane z nehnuteľností a dane za psa v splátkach, ak vyrubená daň
vyššia ako 33000€. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
3. Spôsob platenia dane a označenie platby určí správca v rozhodnutí.
V. ČASŤ
POPLATOK ZA TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Čl. 10
Poplatník, platiteľ poplatku, vyberanie poplatku
1. Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods.
2 až 4 zákona o miestnych daniach. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto
skutočnosť.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
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.
4. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností 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 oznámiť obci.
5. Obec vyrubuje poplatok rozhodnutím v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov. Poplatok nepresahujúci 12,00€ je splatný v mesiaci júl. Poplatok
presahujúci 12,00€ je splatný v dvoch rovnakých splátkach v mesiacoch júl a august
bežného roka. V poplatku je zahrnutý dostatočný počet žetónov pre pôvodcov odpadu.
Čl. 11
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku zmesový komunálny odpad pre fyzické a právnické osoby je 3,50 € za
osobu a kalendárny rok t. j. 0,009589€/deň.
2. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,020 € za 1 kg drobného stavebného
odpadu.
3. Drobný stavebný odpad je definovaný v § 80 odst. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach hodnotu
koeficientu 0,5
Čl. 12
Určenie poplatku
1. Pre fyzickú osobu – poplatníka sa poplatok za odpad určuje ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorého má alebo bude mať poplatník
podľa §3 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

2. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú podľa zákona č. 79/2015 Z. z. povinné
mať uzatvorenú zmluvu o zbere a vývoze komunálneho odpadu s príslušnou zberovou
spoločnosťou, ktorej priamo uhrádzajú náklady spojené s vývozom tuhého komunálneho
odpadu. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov platí rovnaký harmonogram
vývozu odpadu, ako pre obec.
3. Pri drobnom stavebnom odpade hmotnosť odpadu v kg x sadzba poplatku. Poplatok za
drobný stavebný odpad poplatník uhradí v hotovosti do pokladne obce Sirník na základe
vážneho lístka. Na požiadanie občana obec zabezpečí pristavenie veľkoobjemového
kontajnera a vývoz na skládku. Tento náklad taktiež znáša poplatník.
4. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý
pobyt
alebo
prechodný
pobyt,
vynásobený
koeficientom
0,5.
b) priemerného počtu ubytovaných osôb v určenom období, ktoré boli prechodne
ubytované
v
nehnuteľnostiach,
ktoré
poskytujú
ubytovacie
služby
c) priemerný počet miest v zariadení, ktoré poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby.
Čl. 13
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacie 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 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77
ods. 2 písm. b) alebo písm. c), 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, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Čl. 14
Vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti
1) Obec podľa § 82 ods.1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia,
ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré obec
ustanovuje takto:
a) na základe písomnej žiadosti ak dôjde k zrušeniu trvalého resp. prechodného pobytu
b) úmrtie – na základe písomnej žiadosti osoby, na ktorú sa poplatok vyruboval. V prípade
úmrtia osoby, na ktorú sa poplatok vyruboval, žiadosť podáva príbuzný neb., ktorý s neb. žil
v spoločnej domácnosti. K žiadosti sa doloží úmrtný list.
Čl. 15
Odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok odpustí, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:

a.) ak študuje mimo územia obce - potvrdením o štúdiu a aj potvrdením o ubytovaní mimo
územia obce alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje.
b.) ak sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania - potvrdením od
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s
miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce a potvrdením o ubytovaní alebo
dokladom o prechodnom pobyte mimo územia obce
c.) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení v
zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
d.) ak ide o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo detskom domove - potvrdením
o umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania,
e.) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej
trvania.
f.) z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte mimo
územia obce a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci
g) ak ide o osobu oprávnenú užívať nehnuteľnosť potvrdením o vyrubení/zaplatení poplatku
v mieste trvalého pobytu
h.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí
- potvrdením o návšteve školy alebo 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
V prípade, že tieto doklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj úradný preklad.
i) čestným prehlásením o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu
v zahraničí.
Ak poplatník nepredloží žiadosť o odpustenie poplatku spolu s akceptovateľnými dokladmi
do 30. apríla príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na odpustenie poplatku na toto
zdaňovacie obdobie mu zaniká.
Čl. 16
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN o miestnych daniach a poplatku uznieslo dňa
.............. uzn. č. ........................
VZN nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom ...................
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.4/2017 o dani z nehnuteľnosti zo dňa
14.12.2017.

Viktor K a l á n
starosta obce

