Obec Zavar – VZN č.3/2021

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a webe obce Zavar dňa: 26.10.2021
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane) 07.11.2021
Doručené pripomienky:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
VZN schválené OZ vyvesením na úradnej tabuli a webe obce Zavar dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:
NÁVRH

Obec Z a v a r 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 a 3, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, § 98a ods. 1, § 98b ods. 5, § 103
a § 104e zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Z AV A R
č. 3/2021
O MIESTNYCH DANIACH
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobia
§1
Základné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo v Z a v a r e 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2022 daň
z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň
za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň
za jadrové zariadenie, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Zavar v zdaňovacom období roku 2022 a nasledujúce zdaňovacie obdobia.
3) Obec Z A V A R ukladá na svojom území tieto miestne dane a poplatky:
a)
b)
c)
d)

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ ZA PSA
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Strana 1 z 26

Obec Zavar – VZN č.3/2021

e)
f)
g)
h)

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

DAŇ Z POZEMKOV
§2
Sadzba dane
1) Správca dane pre všetky pozemky na území obce Zavar, okrem pozemkov
nachádzajúcich sa v jednotlivej časti obce uvedených v § 2 ods. 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov - zo základu dane vo výške:
a)
b)
c)
d)

orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky,

0,25%
0,25%
0,25%
0,25%

2) Správca dane určuje v jednotlivej časti obce vymedzenej parcelami, ktorých čísla sú
uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN ročnú sadzbu dane z pozemkov - zo základu dane
vo výške:
a)
b)
c)
d)

ornú pôdu, vinice, ovocné sady trvalé trávnaté porasty,
záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky,

0,25%
0,25%
1,25%
1,25%

3) Správca dane ustanovuje na území obce Zavar hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávne porasty,
záhrady,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky,

0,87 €/m2
0,00 €/m2
1,85 €/m2
0,00 €/m2
0,00 €/m2
1,85 €/m2
18,58 €/m2

4) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená
vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m² a
hodnoty pozemku za 1m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona pre stavebné pozemky (18,58 €)

Strana 2 z 26

Obec Zavar – VZN č.3/2021

DAŇ ZO STAVIEB
§3
Sadzba dane
1) Správca dane pre všetky stavby na celom území obce Zavar, okrem stavieb nachádzajúcich
sa v jednotlivej časti obce uvedených v § 3 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 0,200 € - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) 0,330 € - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,400 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,200 € - samostatne stojace garáže,
e) 0,200 € - stavby hromadných garáží,
f) 0,200 € - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 1,660 € - za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
h) 1,660 € - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,660 € - za ostatné stavby.
2) Správca dane určuje v jednotlivej časti obce vymedzenej parcelami, ktorých čísla sú
uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,200 € - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,330 € - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo , stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,400 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,200 € - za samostatne stojace garáže,
e) 0,200 € - stavby hromadných garáží,
f) 0,200 € - stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 3,880 € - za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
h) 3,880 € - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 3,880 € - za ostatné stavby.
3) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb v obci Zavar,
okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej časti obce uvedenej v § 3 ods. 4 tohto
Strana 3 z 26

Obec Zavar – VZN č.3/2021

všeobecne záväzného nariadenia, príplatok 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
.
4) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb nachádzajúcich
sa v jednotlivej časti obce vymedzenej parcelami, ktorých čísla sú uvedené v prílohe č. 1
tohto VZN, príplatok za podlažie 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na celom území obce Zavar je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,200 € za byty,
b) 0,200 € za nebytové priestory.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby alebo byty, ktorých využitie je nemožné z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
b) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, stavby
užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice,
§6
Splatnosť a platenie dane
1) Správca dane na rok 2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobia určuje, že vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2) Správca dane určuje platenie dane aj v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách
určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú
daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach zaplatiť aj naraz najneskôr
v lehote splatnosti prvej splátky.
§7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
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Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 5,00 € € nebude vyrubovať ani
vyberať.

§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká 1 januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti
1 januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2) Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1 januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí
nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
DAŇ ZA PSA
§9
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 11
Základ dane
Základom dane je počet psov.
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§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa je 8,00 € za kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí aj
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
§ 14
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
§ 15
Oslobodenie
Predmetom dane za psa nie je :
a)
b)
c)
d)

pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň za psa obec po prvý krát vyrubí rozhodnutím. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Spôsob vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladnice obecného úradu,
b) poštovou poukážkou,
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v SLSP a.s.
IBAN:SK06 0900 0000 0051 4201 7425
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DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 16
Definovanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom v obci Zavar je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie,
chodník, trhovisko, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej
bytovej výstavby, a pod. Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce Zavar, okrem pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo
právnických osôb.
§ 17
Predmet dane
Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
a pod. Trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie priestoru verejného priestranstva ako
parkoviska pre určité vozidlo, alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a tiež súvislé státie
vozidla (motorové vozidlo, obytný príves) na tom istom mieste. Pod súvislým státím sa
rozumie státie motorového vozidla s pridelenou ŠPZ po dobu max. 2 mesiace. Umiestňovať
vraky na verejnom priestranstve je zakázané.
§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na účely
uvedené v predmete dane.
§ 19
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Zavare a to 1 deň pred začatím užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť obecnému úradu skutočnosť, že osobitné užívanie
verejného priestranstva skončilo a bolo uvedené do pôvodného stavu.
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§ 20
Oslobodenie od dane
1) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú činnosť usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, alebo
verejnoprospešné účely. Daň sa neplatí tiež na predajné zariadenia a zariadenia určené
na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné
rozhodnutie.
2) Poplatok sa neplatí za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých
(nemobilných) označených v zmysle vyhl. č. 99/1989 Z. z.

§ 21
Sadzba dane
Základnom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:
a) 3,31 €/ do 10 m2, 6,63 € od 10 m2 do 20 m2, 9,95 €/ od 20 m2 do 30 m2 na deň za
prechodné umiestnenie predajného zariadenia – lokalitami verejného priestranstva, na
ktorých je predaj povolený je priestranstvo pred obecným úradom,
b) 0,03 €/m2 na deň za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií v obci,
c) 0,33 €/m2 na deň za umiestnenie stavebného materiálu alebo inej skládky,
d) 1,65 € mesačne za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla,
e) 3,31 € za trvalé parkovanie nákladného auta.
§ 22
Splatnosť dane
1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
2) Súhlas na užívanie verejného priestranstva vydáva Obec Zavar – Obecný úrad v Zavare.
3) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a) jedno-rázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku
poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Zavare,
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec
správcu dane na Obecnom úrade v Zavare pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti.
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Táto daň je splatná v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou poukážkou alebo
bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedeného v SLSP a.s.
IBAN SK06 0900 0000 0051 4201 7425
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 23
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len zariadenie).

§ 24
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 25
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 26
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie. Sadzba dane je 0,60 € na osobu
a prenocovanie.
§ 27
Povinnosti prevádzkovateľa a vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Prevádzkovateľ je povinný zaregistrovať sa na Obecnom úrade v Zavare najneskôr v deň
začatia činnosti v poskytovaní služieb prechodného ubytovania. O ubytovacej dani vedie
prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“.
Kniha ubytovaných musí mať povinne očíslované strany a musí obsahovať:
a) údaje o platiteľovi dane a prevádzkovateľovi, ktorý poskytuje službu prechodného
ubytovania,
b) názov a miesto zariadenia prechodného ubytovania,
c) meno a priezvisko ubytovaného,
d) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu ubytovaného,
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e) miesto trvalého pobytu ubytovaného,
f) dátum príchodu a odchodu – počet prenocovaní ubytovaného,
g) výšku zaplatenej dane za ubytovanie a číslo účtovného dokladu o zaplatení.
Knihu ubytovaných je povinný prevádzkovateľ predložiť ku kontrole a overeniu správnosti
vedených údajov pred začiatkom poskytovania služieb prechodného ubytovania a vždy
na výzvu správcu dane. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka
do zariadenia v hotovosti a v eurách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

číslo pokladničného dokladu,
dátum vydania pokladničného dokladu,
kto vystavil pokladničný doklad a kto prijal zaplatenú daň,
komu bol vystavený pokladničný doklad a kto zaplatil daň,
počet prenocovaní,
výška zaplatenej dane,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá pokladničný doklad vystavila.

Pokladničný doklad o zaplatení dane je platiteľ povinný uchovávať 10 rokov od vystavenia
pre daňové účely. Pokladničné doklady označené sériou a číslom zabezpečí Obecný úrad
Zavar, ktorý ich zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi
dane, ktorý ich prevzatie potvrdí podpisom. V prípade, ak platiteľom je právnická osoba,
o vystavení dokladov rozhodne správca dane.
Prevádzkovateľ ako platiteľ dane odvádza daň obci nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladnice obecného úradu,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v SLSP a.s.,
IBAN SK06 0900 0000 0051 4201 7425 a to v lehote: mesačne vždy do 3. dňa
nasledujúceho mesiaca.
§ 28
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 29
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len „predajné automaty“).
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§ 30
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 31
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 32
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok. Sadzba dane
v obci Zavar za jeden predajný automat je 165,96 €/rok. (napr. 166,00 )
Prevádzkovateľ zaplatí daň do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na zdaňovacie obdobie
a v ďalších zdaňovacích obdobiach vždy do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia bez
vyrubenia dane.
§ 33
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
§ 34
Oznamovacia povinnosť
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
2) 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.
3) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Zavare. Písomné oznámenie pri vzniku
alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka a identifikáciu
predajného automatu.
4) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladnice obce pri platbách do 300,00 €,
Strana 11 z 26

Obec Zavar – VZN č.3/2021

b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v SLSP a.s.
IBAN SK06 0900 0000 0051 4201 7425
5) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
každého predajného automatu osobitne:
a)
b)
c)
d)
e)

výrobné číslo, druh, typ, názov predajného automatu,
deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
obsah skladby ponúkaného tovaru,
miesto umiestnenia predajného automatu,
súčasťou evidencie sú platné doklady výrobcu k predajnému automatu.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole alebo na Obecný úrad v Zavare
v lehote stanovenej vo výzve.
§ 35
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 36
Predmet dane
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.
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 37
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 38
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
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§ 39
Sadzba dane
Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Sadzba
dane v obci Zavar za jeden nevýherný hrací prístroj je 165,96 €. Prevádzkovateľ zaplatí daň
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na zdaňovacie obdobie a v ďalších zdaňovacích
obdobiach vždy do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia bez vyrubenia dane.
§ 40
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 41
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
2) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Zavare. Písomné oznámenie pri vzniku
alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja.
3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 56, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
5) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladnice obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v SLSP a.s.,
IBAN SK06 0900 0000 0051 4201 7425
6) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
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c) deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja.
§ 42
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 43
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia
a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.
§ 44
Základné pojmy
1) Zastavané územie obce tvorí intravilán (zákon č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností
v SR), ktorými sa rozumie súvislé zastavané územie obce alebo územie určené na zastavanie
(§ 11 ods. 3, písm. „e“ zákona č. 50/1976 Zb. stav. zákona).
2) Jadrovým zariadením sa rozumejú:
a) Zariadenia a objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci riadenú reťazovú
štiepnu reakciu,
b) Zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie a skladovanie jadrových materiálov,
c) Zariadenia a objekty na ukladanie vyhoretého jadrového paliva,
d) Zariadenia a objekty na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie rádioaktívnych
odpadov.
Pri pochybnostiach, či niektoré zariadenie je jadrovým zariadením rozhoduje Úrad jadrového
dozoru SR (ďalej len „úrad“) § 13 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využití jadrovej
energie).
3) Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je držiteľ oprávnenia na uvádzanie do prevádzky
a prevádzku jadrového zariadenia vydaného úradom (§ 4 a § 15 zákona č. 130/1998 Z .z.).
4) Oblasťou ohrozenia sa rozumie oblasť ohrozenia jadrovým zariadením, ktorá pre účely obce
Zavar tvorí pásmo ohrozenia vymedzené 5 kilometrovou (resp.l0 km alebo 30 km)
vzdialenosťou od zdroja ohrozenia (§ 3, ods. 3 a 4 vyhl. MV SR č. 300/1996 Z. z. a § 10 e,
ods. 3 zákona 560/2001 Z. z.).
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§ 45
Účel úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zavar upravuje postup a povinnosti právnických osôb,
ktoré sú prevádzkovateľmi jadrových zariadení, pri daniach za umiestnenie jadrového
zariadenia obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
(§ 1, písm. „1“ zákona č. 544/1990 Zb. v platnom znení).
§ 46
Daňovník
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ zariadenia.
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej úradom Jadrového dozoru Slovenskej republiky.
§ 48
Sadzba dane
1) Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac v Jaslovských
Bohuniciach v pásme nad 10 km do 30 km ...................0,0006 € za m2.
2) Zastavané územie obce Zavar sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
v pásme ohrozenia vymedzenom 5-kilometrovou (10 alebo 30 km) vzdialenosťou
od zdroja ohrozenia.
3) Miestnu daň za umiestnenie jadrového zariadenia platí prevádzkovateľ príslušného
jadrového zariadenia.
4) Upravená sadzba dane obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia
vymedzenom 5-kilometrovou vzdialenosťou od zdroja ohrozenia je trojnásobok základnej
sadzby dane a je vo výške 0,0006 € za m2 ročne pre obec Zavar.
Alebo: Upravená sadzba dane obci, ktorej zastavané územie sa nachádza v pásme ohrozenia
vymedzenom 30 km vzdialenosťou od zdroja ohrozenia, je jedna polovica základnej sadzby
dane a je vo výške 0,0006 €/m2 ročne pre obec Zavar. Uvedie sa podľa obce a jej
umiestnenia v príslušnom pásme ohrozenia.
§ 49
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia. Rozhodujúce
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pre daňovú povinnosť za umiestnenie jadrového zariadenia je stav k 1. januáru kalendárneho
roka.
§ 50
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti.
§ 51
Vyrubenie dane
1) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia
za predchádzajúci kalendárny rok.
2) Ročná výška dane za umiestnenie jadrového zariadenia sa určí ako násobok výmery obce
Zavar, 13 950 181 m2 (k .ú. Zavar) a upravenej sadzby poplatku 0,0006 €/m2.
3) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. mája zdaňovacieho obdobia.
Daň je možné zaplatiť aj naraz pred stanoveným termínom splatnosti.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 52
Úvodné ustanovenie
1) Poplatok poplatník platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom, okrem
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov
podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona 582/2004 Z z.
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
2) 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, objekt ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
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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,
d) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
alebo užívateľom
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie alebo
individuálnu rekreáciu.
3) Ak má fyzická osoba podľa ods. 2 písm. a tohto ustanovenia v obci trvalý alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
4) 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) vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (rodinný dom, byt) a túto prenajíma, je
povinný do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti ohlásiť počet a identifikačné údaje osôb,
ktoré túto predmetnú nehnuteľnosť užívajú,
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5) Poplatková povinnosť vzniká dňom , ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
§ 53
Sadzba a určenie poplatku
1) Sadzba poplatku pre osoby uvedené v § 52 ods. 2 písm. a) pre ktorých nie je zavedený
množstvový zber komunálnych odpadov:
a) 0,0685 € za osobu a kalendárny deň,
0,0301 € za osobu a kalendárny deň - občania, ktorí sú na polovičnom invalidnom
dôchodku,
0,0685 € za domácnosť a kalendárny deň – chalupári,
b) oslobodení od poplatku za komunálny odpad sú občania od 62 rokov veku a plne
invalidné fyzické osoby,
c) frekvencia vývozu je 1x za dva týždne,
d) 30,00 € ročný poplatok za každú 120 litrovú zbernú nádobu naviac oproti normatívu,
Strana 17 z 26

Obec Zavar – VZN č.3/2021

e) poplatník má nárok na výmenu odpadovej nádoby po desiatich rokoch zdarma.
Veľkosť domácnosti
1 až 4 osoby
5 až 8 osôb
9 a viac osôb

Objem povoleného komunálneho odpadu
jedna 120 litrová nádoba
dve 120 litrové nádoby
tri 120 litrové nádoby

Poplatok určí obec na obdobie jedného kalendárneho roka.
Pri sadzbe poplatku za osobu a kalendárny deň – je poplatník podľa písm. a) poplatníkom len
raz, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.
2) Sadzba poplatku 0,010 € za jeden liter alebo dm³ komunálnych odpadov pre osoby uvedené
v § 52 ods. 2 písm. b) a c) pre ktorých je zavedený množstvový zber zmesových
komunálnych odpadov
Množstvový zber komunálneho odpadu je povinný pre poplatníkov, ktorí:
a) vlastnia a užívajú zberné nádoby o objeme 1100 l,
b) vlastnia a užívajú zberné nádoby o objeme 120 l,
c) sú oprávnení užívať alebo užívajú na účel podnikania nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
v jednotlivej časti obce vymedzenej v prílohe č. 1 tohto VZN a frekvencia vývozu ich
komunálneho odpadu je jedenkrát za týždeň alebo jedenkrát za dva týždne.
Výška poplatku za množstvový zber a určí ako súčin sadzby poplatku, objemu zbernej
nádoby a počtu vývozov za rok a zaokrúhli sa na euro centy nadol.
Množstvový zber komunálneho odpadu je povinný pre poplatníkov, ktorí:
a) sú právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorí sú oprávnení užívať
alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na podnikanie,
b) sú právnickými osobami, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
§ 54
Poplatok za drobné stavebné odpady
Správca dane určuje sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín (azbest,
ortuť, PCB a pod.) na 0,040 €/kg.
Drobné stavebné odpady sú odpady z udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou. Medzi
drobné stavebné odpady patrí: drobné zmesi betónu a omietok, tehál, obkladačiek, dlaždíc,
keramiky, sadrokartónu, betónová a pálená strešná krytina a pod.
Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu na mieste
na tom určenom – zberný dvor v obci Zavar.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom dvore
správcovi dane t. j. poverenému zamestnancovi obce.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na nevzťahuje na firmy, ktoré majú
vlastné odpadové hospodárstvo.
§ 55
Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku
1) Poplatok vyrubuje obec každoročne Rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2) Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia.
3) Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladnice obce pri platbách do 300,00 €
b) bezhotovostným prevodom na účet obce vedený v SLSP a.s.,
IBAN SK06 0900 0000 0051 4201 7425
c) poštovou poukážkou
§ 56
Oznamovacia povinnosť k poplatkom za komunálny odpad
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť svoje 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 na základe prílohy č. 2 tohto VZN,
ak je poplatníkom právnická osoba podľa tohto nariadenia, tak uvedie názov alebo
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, a identifikačné číslo (IČO) na základe prílohy
č. 3 tohto VZN,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) 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.
§ 57
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2) Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 odst. 2
zákona č. 582/2004 Z. z, - musí zaniknúť spôsob spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého
pobytu resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod),
b) poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byť dlžníkom Obce Zavar.
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§ 58
Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady ktoré má poplatník
predložiť pri odpustení poplatku
1) Správca dane za základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Zavar.
2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a
nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Zavar, napríklad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

potvrdenie o pobyte v zahraničí,
potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce poplatníka v zahraničí,
potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu,
potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu poplatníka
potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa skutočne zdržiava.

3) V prípade, že podklady podľa ods. 2 nie sú v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné
k nim preložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad).
4) Podklady nie je možné naradiť čestným vyhlásením.
5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie mu zaniká.

§ 59
Spoločné ustanovenia

1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Zavar prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov Obce Zavar.
2) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 582/2004.
3) Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladnice správcu dane, poštovou poukážkou
alebo prevodom na účet správcu poplatku uvedený v rozhodnutí o vyrubení poplatku.
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§ 60
Záverečné ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušujú ustanovenia Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2020 zo dňa 14.12.2020.
2) Obecné zastupiteľstvo Obce Zavar sa na tomto VZN č. 3/2021 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobia uznieslo dňa ......... Uznesením číslo ...............

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Z a v a r na kalendárny rok 2022 a
na ďalšie zdaňovacie obdobia na území obce Zavar
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zoznam pozemkov – parciel, ktoré pre účely VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností
na kalendárny rok 2022 a ďalšie zdaňovacie obdobia na území obce Zavar, tvoria časť
katastrálneho územia Obce Zavar - jednotlivú časť Obce ZAVAR
224/1, 224/4, 224/7, 224/8, 224/3, 215/12, 215/11, 215/10, 215/9 215/8, 215/7, 215/6, 215/5,
215/2, 215/4, 215/3, 207/6, 198/79, 198/18, 198/1, 198/12, 202/2, 198/73, 198/11, 202/8, 253/2,
202/9, 201/3, 198/74, 198/13, 198/75, 198/76, 198/72, 198/71, 253/1, 198/6, 198/70,
198/68, 198/67, 198/69, 196/7, 196/1, 192/6, 196/6, 196/5, 196/4, 196/3, 197/3, 207/21, 207/8,
228, 207/26, 207/29, 207/20, 207/23, 209/203, 207/24, 207/25, 209/60, 209/197, 209/196,
209/231, 209/230, 209/204, 209/309, 209/209, 209/210, 209/224, 209/225, 209/198, 209/199,
209/200, 209/201, 209/202, 209/223, 209/212, 209/222, 209/221, 209/79, 209/219, 209/220,
209/213, 209/233, 209/232, 209/13, 209/9, 209/4, 207/21, 207/34, 207/22, 207/1, 207/17,
207/16, 207/15, 207/14, 207/13, 207/12, 207/11, 207/10, 207/4, 207/5, 209/67, 209/175,
209/66, 209/176, 209/1, 209/181, 209/182, 209/58, 209/177, 209/70, 209/75, 209/111,
209/110, 209/109, 209/108, 209/107, 209/106, 209/105, 209/104, 209/176, 209/103, 209/81,
209/138, 209/140, 209/141, 209/143, 209/144, 209/145, 209/146, 209/262,
209/136, 209/135, 207/137, 209/139, 209/142, 209/71, 209/71, 209/178, 209/179,
209/92, 209/180, 209/87, 209/95, 209/94, 209/93, 209/261, 209/73, 209/74, 209/60, 209/211,
209/234, 209/235, 209/270, 209/271, 235/1, 234/28, 234/27, 240/237, 240/4, 240/316, 240/315,
240/6, 240/297, 240/296, 234/12, 240/44, 240/318, 240/292, 240/317, 240/324,
240/291, 204/319, 240/314, 240/320, 240/313, 240/312, 240/290, 240/311, 240/310, 240/321,
240/299, 240/327, 240/298, 240/326, 240/325, 240/85, 240/86, 240/89, 240/254, 240/253,
240/297, 240/328, 240/300, 240/3, 240/256, 240/255, 240/264, 240/244, 240/242, 240/278,
240/304, 240/1, 240/80, 240/289, 240/243, 240/262, 240/263, 240/265, 240/266, 240/267,
240/12, 240/13, 240/14, 240/15, 240/16, 240/17, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21, 240/22,
240/23, 240/24, 198/20, 198/65, 198/60, 198/66, 198/64, 198/62, 198/61, 191/86, 198/79,
198/60, 198/17, 198/21, 198/22, 198/24, 198/25, 198/26, 198/28, 198/27, 198/31, 198/32,
198/30, 198/37, 198/36, 198/48, 198/29, 198/34, 198/35, 198/19, 198/33, 198/2, 198/3,
198/45, 198/38, 198/39, 198/40, 198/44, 198/52, 198/42, 198/43, 198/47, 198/46, 198/53,
198/54, 198/55, 202/1, 198/56, 198/57, 202/5, 202/7, 202/6, 198/51, 198/49, 198/58, 198/59,
200, 199/2, 198/15, 198/14, 198/13, 198/41, 198/75, 198/76, 198/84, 214/1, 214/18, 214/19,
214/20, 214/21, 214/15, 214/16, 214/17, 214/14, 214/13, 214/12, 214/8, 214/7, 214/2, 214/3,
214/4, 214/5, 214/6, 214/9, 214/10, 214/11, 214/23, 214/46, 214/29, 214/32, 214/45, 214/31,
214/30, 214/25, 214/24, 214/47, 214/39, 214/40, 214/36, 214/37, 214/38, 214/43, 214/44,
214/33, 214/34, 214/35, 214/48, 214/64, 214/67,209/205,209/206
196/12, 196/13, 198/16, 196/18, 198/23, 198/48, 198/50, 198/84, 202/3, 202/10, 280/5, 291/4,
240/5, 240/284, 240/304, 240/342, 240/344, 240/345, 240/348, 240/349, 240/279, 214/64,
214/65, 214/66, 214/67, 207/27, 207/28, 207/30, 207/31, 207/33, 209/236, 209/178, 209/68,
209/237, 240/284, 258/1, 258/2, 209/238, 209/239, 209/240, 209/241, 209/242, 209/243,
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209/244, 209/245, 209/246, 209/247, 209/249, 209/250, 209/251, 209/254, 209/255, 209/256,
209/257, 209/258, 209/259, 202/10, 209/226, 209/227, 209/263, 209/264, 209/265, 209/266,
209/272, 209/273, 209/286, 209/287, 209/288, 209/289, 209/290, 209/291, 209/292, 209/293,
209/294, 209/295, 209/296, 209/298,209/299, 209/301, 209/302, 209/303, 209/306, 209/307,
209/308, 209/309,209/311,209/312,209/313, 31/35, 31/43, 351/81, 351/112, 258/3, 356/28,
356/34, 351/62.
290/83, 290/65, 290/66, 290/1, 290/82, 290/74, 290/69, 290/64, 290/27, 290/76, 290/71,
290/63, 290/28, 290/29, 290/81, 290/79, 290/62, 290/55, 290/84, 290/17, 290/2, 290/18, 290/3,
290/61, 290/19, 290/4, 290/60, 290/20, 290/5, 290/46, 290/59, 290/35, 290/21,
290/58, 290/6, 290/35, 290/7, 289/5, 290/37, 290/101, 290/8, 289/13, 290/80, 290/57,
290/9, 290/36, 290/41, 290/10, 289/6, 290/22, 290/11, 290/56, 289/7, 290/50, 290/12,
289/11, 289/8, 290/103, 290/51, 290/23, 290/44, 290/13, 289/9, 290/78, 290/68, 290/14,
290/54, 290/77, 290/38, 290/85, 290/24, 290/15, 290/25, 290/70, 290/39, 290/42, 290/43,
290/45, 290/32, 290/48, 290/49, 290/72, 290/31, 281/16, 281/385, 286/91, 286/56, 286/92,
286/89, 286/52, 286/41, 286/40, 286/39, 286/38, 286/37, 286/36, 286/34, 286/180, 286/63,
286/62, 286/33, 286/30, 286/96, 286/31, 286/79, 286/26, 286/46, 286/175, 286/25, 286/57,
286/22, 286/23, 286/81, 286/21, 286/18, 286/45, 286/68, 286/14, 286/15, 286/65, 286/10,
286/9, 286/69, 286/6, 286/5, 286/152, 286/2, 286/3, 286/71, 286/48, 286/66, 286/64, 286/102
289/3, 274/6, 281/1, 274/5, 274/4, 289/56, 289/2, 289/92, 289/93, 289/104, 289/105, 289/106,
289/107, 289/108, 289/109, 289/110, 289/111, 289/112, 289/113, 289/135, 274/7, 289/94,
289/95, 289/96, 289/97, 289/98, 289/99, 289/100, 289/101, 289/102, 289/103, 289/124,
289/125, 289/126, 289/127, 289/128, 289/129, 289/130, 289/131, 289/132, 289/133, 289/92,
289/51, 289/52, 289/53, 289/54, 289/55, 289/49, 289/41, 289/42, 289/43, 289/44, 289/45,
289/46, 289/47, 289/48, 289/134, 289/15, 289/16, 289/17, 289/18, 289/19, 289/20, 289/21,
289/22, 289/23, 289/24, 289/25, 289/26, 289/27, 289/28, 289/29, 289/30, 289/31, 289/32,
289/33, 289/34, 289/35, 289/36, 289/37, 289/38, 289/39, 289/40, 289/14, 289/114, 289/115,
289/116,289/117, 289/118, 289/50, 289/119, 289/120, 289/121, 289/122, 289/123, 302/1,
244/61, 244/68, 244/60, 244/65, 244/66, 244/62, 244/67, 244/69, 244/70, 244/71,
244/72,244/55, 244/64, 244/58, 244/57, 244/56, 244/59, 244/53, 244/52, 244/1, 244/54, 244/50,
244/51, 244/49, 244/47, 244/80, 244/81, 244/82, 244/83, 244/73, 244/74, 244/75, 244/76,
244/77, 244/78, 244/79, 244/48, 244/35, 244/36, 244/37, 244/38, 244/39, 244/40, 244/41,
244/42, 244/33, 244/32, 244/45, 244/84, 244/85, 244/86, 244/87, 244/44, 244/34, 244/30,
244/43, 249, 244/31, 244/28, 244/27, 244/26, 244/25, 244/29, 244/24, 244/23, 244/22, 244/21,
244/20, 244/19, 244/18, 244/17, 244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10,
244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 224/5, 224/6, 281/6, 281/181, 281/341,
281/183, 281/342, 281/182, 281/340, 281/187, 281/186, 281/185, 281/184, 281/189, 281/190,
281/188, 281/180, 281/193, 281/192, 281/191, 281/339, 281/196, 281/194, 281/198, 281/195,
281/197, 281/199, 281/225, 281/201, 281/200, 281/202, 281/204, 281/203, 281/205, 281/206,
281/207, 281/208, 281/209, 281/210, 281/211, 281/223, 281/222, 281/221, 281/220, 281/219,
281/338, 281/218, 281/217, 281/216, 281/215, 281/214, 281/213, 281/212, 281/180, 234/92,
234/18, 273/55, 273/54, 273/53, 273/95, 273/2, 273/52, 304/4, 531/2, 304/1, 236/53, 234/17,
234/16, 234/85, 234/97, 234/96, 234/95, 234/94, 234/93, 234/91, 234/90, 234/89, 234/88,
234/87, 234/86, 240/11, 240/76, 240/75, 240/230, 240/229, 240/228, 240/227, 240/226,
240/225, 240/224, 240/223, 240/222, 240/221, 240/220, 240/219, 240/218, 240/217, 240/216,
240/215, 240/214, 240/213, 240/212, 240/211, 240/210, 240/209, 240/208, 240/207, 240/206,
240/205, 240/204, 240/203, 240/202, 240/201, 240/200, 240/199, 240/198, 240/197, 240/197,
240/196, 240/194, 240/193, 240/192, 240/191, 240/190, 240/189, 240/188, 240/187, 240/186,
240/185, 240/185, 240/184, 240/184, 240/183, 240/182, 240/181, 240/180, 240/179, 240/178,
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240/177, 240/176, 240/175, 240/174, 240/195, 240/173, 240/172, 240/172, 240/171, 240/170,
240/169, 240/168, 240/167, 240/165, 240/164, 240/163, 240/162, 240/161, 240/160, 240/159,
240/158, 240/157, 240/156, 240/155, 240/154, 240/153, 240/152, 240/151, 240/150, 240/149,
240/148, 240/147, 240/146, 240/145, 240/144, 240/79, 240/106 , 240/78 , 240/104, 240/107,
240/108, 240/109, 240/110, 240/124, 240/77, 240/111, 240/112, 240/113, 240/114, 240/115,
240/116, 240/117, 240/118, 240/119, 240/120, 240/121, 240/122, 240/123, 240/125, 240/126,
240/127, 240/128, 240/129, 240/130 240/131, 240/132, 240/133, 240/134, 240/135, 240/136,
240/137, 240/138, 240/139, 240/140, 240/141, 240/142, 240/143, 240/231, 240/235, 240/74,
234/57, 234/58, 234/59, 234/60, 234/61, 234/62, 234/63, 234/64, 234/65, 234/66, 234/67,
234/68, 234/69, 234/70, 234/71, 234/72, 234/73, 234/74, 234/75, 234/76, 234/77, 234/78,
234/79, 234/80, 234/81, 234/82, 234/83, 234/84, 234/10, 234/39, 236/53, 234/54, 234/56,
234/55, 234/53, 234/52, 234/51, 234/50, 234/49, 234/48, 234/47, 234/46, 234/45, 234/44,
234/43, 234/42, 234/41, 234/40, 240/73, 240/72, 240/71, 240/71, 240/70,240/105, 240/233,
240/232, 240/69, 240/68, 240/67, 240/66, 240/65, 240/64, 240/234, 240/63, 240/62, 240/61,
240/45, 240/46, 240/47, 240/48, 240/49, 240/50, 240/51, 240/52, 240/53, 240/54, 240/55,
240/56, 240/57, 240/58, 240/59, 240/60, 234/15, 234/14, 234/13, 234/12,
Správca dane, ktorým je Obec Z a v a r , bude akceptovať zmeny v číslovaní a výmere
pozemkov na základe doložených dokladov, ako je list vlastníctva, geometrický plán,
oznámenie účelu alebo spôsobu užívania, pri dodržaní ostatných náležitostí podľa zákona
č. 582/2004 Z .z,. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľnosti
na kalendárny rok 2022 a ďalšie zdaňovacie obdobia na území obce Zavar.
Parcely, ktoré vzniknú na pôvodných parcelách alebo z pôvodných parciel, napr.
oddeľovacím geometrickým plánom alebo iným spôsobom, sledujú osud pôvodných
parciel, t. zn., že pre nich platí tá istá daňová sadzba, ako u pôvodných parciel.

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce
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Príloha č. 2

Oznámenie

vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník
Meno a priezvisko, titul: ..................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:....................................................................................................
..........................................................................................................................................
Rodné číslo: ..........................
Meno a priezvisko, titul, rodné zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov
..........................................................................................................................................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem
obci Zavar, že dňom: .............. mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................
.................................................................................................................................................
Počet nádob ............................. objem..120l...........

číslo nádoby:

Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem
obci Zavar, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, vzťah k poplatníkovi )
- ..............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku. Súhlasím so spracovaním
osobných údajov na tomto tlačive pre potreby Obecného úradu Zavar. Zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
V ................................ dňa ...................

......................................................................
Podpis poplatníka
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Príloha č. 3 k VZN č. 5/2019
Oznámenie
* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ:
Názov alebo obchodné meno: ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PO - IČO: ........................

DIČ: .......................... FO – rodné číslo .............................

podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci
Zavar, že dňom: .............. * vznikla, * zanikla, sa poplatková povinnosť platiť poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................
.................................................................................................................................................
Počet nádob/ kontajnerov............................... objem 120 l/ 1100 l číslo nádoby..................
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004
Z .z.:
- priemerný počet zamestnancov : ......................
- priemerný počet ubytovaných osôb: ...................
V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: .....................................
.................................................................................................................................................
( list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy
alebo samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane, a pod. )
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre

výpočet poplatku. Súhlasím so spracovaním

osobných údajov na tomto tlačive pre potreby Obecného úradu. Zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
V ................................ dňa ...................

......................................................................
Podpis poplatníka
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