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Obec Príbelce, Príbelce 234, 991 25  Čebovce 

 

     Obec Príbelce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona 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  

vydáva 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

OBCE PRÍBELCE 

 

č. 2/2012 

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce 
 

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Základné ustanovenie 

     Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 

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

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od                

1. januára 2013 na území obce Príbelce tieto miestne dane: 

 

a) daň z nehnuteľností 

b) daň za psa 

c) daň za užívanie verejného priestranstva 

d) daň za ubytovanie 

e) daň za predajné automaty 

f) daň za nevýherné hracie prístroje 

 

     Obec Príbelce zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 na území obce miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 

 



           DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

§ 2 

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 

§ 3 

Základ dane 

     1) Správca dane ustanovuje na území obce Príbelce hodnotu pozemku, ktorou sa pri 

výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za 

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 

Pre katastrálne územie Dolné Príbelce 

Orná pôda: 0,3561 € /m2 

Trvalé trávne porasty: 0,0713 € /m2 

Pre katastrálne územie Horné Príbelce 

Orná pôda: 0,3634 € /m2 

Trvalé trávne porasty: 0,0803 € /m2 

 

b) záhrady: 1,32 € /m2          

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 1,32 € /m2      

 

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

hospodársky využívané vodné plochy 

Pre katastrálne územie Dolné Príbelce 

Lesné pozemky: 0,066 € /m2 

Pre katastrálne územie Horné Príbelce 

Lesné pozemky: 0,051 € /m2 

 

e) stavebné pozemky: 13,27 € /m2 

 

 

 



§ 4 

Sadzba dane 

     1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Príbelce ročnú sadzbu dane 

z pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty  0,25 %  

b) záhrady            0,40 %  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy    0,40 %  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                          0,35 %  

g) stavebné pozemky                                                                                     0,40 %  
 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 5 

Sadzba dane 

     1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Príbelce ročnú sadzbu dane zo stavieb 

za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

a) 0,05 € za stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu 

b) 0,05 € za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu  

c) 0,13 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu 

d) 0,17 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 

e) 0,34 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 

f) 0,50 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

g) 0,20 € za ostatné stavby  

 

 

 

 



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

za podlažie 0,04 € /m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

DAŇ Z BYTOV 

§ 6 

Sadzba dane 

     1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov na území obce Príbelce 0,04 € za 

každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 

 
 

                                               TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

§ 7 

Predmet dane 

     1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 

     2) Predmetom dane za psa nie je  

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely  

b) pes umiestnený v útulku zvierat 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím     
 

§ 8 

Sadzba dane 

1) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za  jedného psa 

a kalendárny rok vo výške 5 €.  

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 9 

Predmet dane 

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

priestranstiev v obci Príbelce.  

 



     2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Príbelce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a/ hlavné (štátne) a všetky  vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke      

a v šírke od krajnice po krajnicu 

b/ vybudovaný chodník, príp. aj opravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území  

obce 

     3) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového 

vozidla v obci Príbelce sú: 

a/ miestna komunikácia pri ZŠ Príbelce  

b/ priestor pri ZŠ bývalá pekáreň 

     4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie:  

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

zariadenia lunaparku a iných atrakcií 

c/ umiestnenie skládky 

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradených miest 

 

§ 10 

Sadzba dane 

     1) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za užívanie verejného 

priestranstva vo výške 0,05 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného 

priestranstva a za každý aj začatý deň.   

     2) Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0 € za každú aj začatú hodinu 

a jedno parkovacie miesto. 

§ 11 

Platenie dane 

     1) Vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

     2) Daňovníci sú povinní uhradiť vyrubenú daň v hotovosti do pokladne obce Príbelce. 

 

 

 

 

 

 



PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§ 12 

Predmet dane 

     1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení. 

 

§ 13 

Sadzba dane 

     1) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za ubytovanie vo výške 

0,20 € na osobu a prenocovanie.  

 

§ 14 

Vyberanie dane 

     1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje.  

     2) Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní 

v knihe ubytovaných.  

 

§ 15 

Platenie dane 

     1) Platiteľ dane je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie správcovi dane do 15 

dní po ukončení mesiaca a do tohto termínu aj daň uhradiť v hotovosti do pokladne obce 

Príbelce. 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§ 16 

Predmet dane 

     1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar 

za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných 

verejnosti.  

 

 



§ 17 

Sadzba dane 

     1) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane za predajné automaty vo 

výške 20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§  18 

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 (ďalej len „nevýherné hracie 

prístroje“).   

     2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry  

 

§  19 

Sadzba dane 

     1) Správca dane určuje na území obce Príbelce sadzbu dane vo výške 5 € za jeden 

nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

 

ÔSMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§  20 

Splatnosť a platenie dane 

     1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za 

nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

     2) Daňovníci sú povinní uhradiť vyrubenú daň v hotovosti do pokladne, poštovou 

poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet obce Príbelce. 

 

 



DEVIATA ČASŤ 

POPLATOK  

§  21 

     1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce Príbelce.  

     2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo 

objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný 

účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem 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 

 

§  22 

Sadzba poplatku 

     1) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce sadzbu poplatku vo výške 0,0247 € 

za osobu a kalendárny deň, t. j. ročná sadzba poplatku je 9 € za osobu a rok.  

 

§ 23 

Platenie poplatku 

     1) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  

     2) Daňovníci sú povinní uhradiť vyrubený poplatok v hotovosti do pokladne, poštovou 

poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet obce Príbelce. 

 

§ 24 

Oslobodenie od poplatku a úľava od poplatku  

     1) Správca poplatku môže odpustiť alebo znížiť poplatok za určité obdobie v prípade 

dlhodobého pobytu v zahraničí na základe čestného vyhlásenia a v prípade zamestnania 

a prechodného ubytovania mimo miesta trvalého pobytu na základe potvrdenia o zaplatení 

poplatku v mieste prechodného pobytu. 



§  25 

Záverečné  ustanovenia 
 

     1) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  

záväzné nariadenie obce Príbelce č. 2/2011 zo dňa 13.12.2011 o miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Príbelce. 
 

     2) Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach sa na  tomto všeobecne záväznom nariadení 

obce Príbelce uznieslo Uznesením č. IX/2012 dňa 10. 12. 2012. 

 

§ 26 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2013. 

 

V Príbelciach, dňa 11. 12. 2012 

 

 

 

                                                                                                  .............................. 
                                                                                                    Ing. Pavel Kollár 

     starosta obce   


