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Všeobecne záväzné nariadenie obce Matejovce nad Hornádom
č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Matejovce nad Hornádom vo veciach územnej samosprávy v
zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, ustanovení 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) sa
uznieslo na tomto nariadení:

Všeobecné ustanovenie
§1
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Matejovce nad Hornádom:
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka
c) ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku
a odpustenie poplatku.
§2
(1) Obec Matejovce nad Hornádom na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
(2) Obec Matejovce nad Hornádom na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(3) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane a poplatok je kalendárny rok.

Daň z nehnuteľností
§3
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb.

- 1 -

Daň z pozemkov
§4
(1)
Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov (0,25%) správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona
zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci nasledovne :
Hodnota
pozemku
€/m2

Druh pozemku
a) orná pôda, ovocné sady,

Sadzba dane

0,1112
0,25 % zo základu dane

trvalé trávnaté porasty

0,0182

b) záhrady

1,32

c) zastavané plochy a nádvoria

0,25 % zo základu dane

1,32
0,25 % zo základu dane

ostatné plochy

1,32

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) stavebné pozemky

0,0182

0,25 % zo základu dane

13,27

0,25 % zo základu dane

Daň zo stavieb
§5
(1) Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb (0,033 €) správca dane v zmysle § 12 ods. 2 zákona
zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
Sadzba/m2

Druh stavby
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu

0,033 €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

0,033 €

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,100 €

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov

0,133 €

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

0,166 €

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

0,332 €

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

0,100 €
- 2 -

(2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške
0,03 € za každý aj začatý m2 okrem prvého nadzemného podlažia.
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľnosti
§6
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje daň u týchto pozemkov:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
c) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane oslobodzuje daň zo stavieb v týchto prípadoch:
a) stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
§7
(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 nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia, sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dní, 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.
(3) Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností
alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane
z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach.
(4) Ak je pozemok alebo stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane
z pozemkov alebo dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne
a nerozdielne.
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Daň za psa
§8
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 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.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5 €. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnym daniach a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
(6) Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa do 31. januára zdaňovacieho obdobia,
v priebehu zdaňovacieho obdobia do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubenie dane z nehnuteľností a dane za psa
§9
Daň z nehnuteľnosti a daň za psa vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Suma dane, ktorá je
v úhrne najviac 3 € sa nebude vyrubovať ani vyberať.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
(1) Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Matejovce nad Hornádom, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov,
b) priestranstvo pred budovou obecného úradu,
c) priestranstvo pri Požiarnej zbrojnici – neohraničené,
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
e) všetky verejne prístupné pozemky v obci Matejovce nad Hornádom okrem tých, ktoré sú
vo vlastníctve fyzickej osoby a právnickej osoby s výnimkou pozemkov vo vlastníctve
obce alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia – najmä zelené plochy medzi
chodníkmi a komunikáciami, vydláždené prípadne aj inak upravené plochy pre
obyvateľov a podobne.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
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e) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
g) umiestnenie reklamného zariadenia.
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom
tlačive uvedeného v prílohe č. 1 nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti
oznamovacej povinnosti.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
§ 11
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je 0,33 €.

Poplatok
§ 12
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je
miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú
prevádzkareň, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
(4) Obec má zavedený množstvový zber pre poplatníkov právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu
§ 13
(1) Sadzba poplatku:
a) obec ustanovuje sadzbu pre fyzické osoby – 0,0274 € za osobu a kalendárny deň t.j. 10 €
za osobu a rok,
b) obec ustanovuje sadzbu pre poplatníkov – právnické osoby a fyzické osoby (podnikateľov)
s množstvovým zberom:
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- 0,060 € za 1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktorý
poskytuje v obci reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby,
- 0,025 € za 1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
podnikateľských subjektov, ktorí podnikajú v objektoch určených na podnikanie –
potraviny, ostatné podnikateľské subjekty, ktorí podnikajú v objektoch určených na
podnikanie.
(2) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
(3) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa každému poplatníkovi vyrubí rozhodnutím.

Oznamovacia povinnosť
§ 14
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
(2) Zmeny skutočnosti 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.
Vyrubenie poplatku a splatnosť
§ 15
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie t.j. kalendárny
rok.
(2) Splatnosť poplatku je v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30. júna,
30.septebmra a 30. novembra. Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 15 €,
fyzickej osobe (podnikateľ) a právnickej osobe 160 €, je poplatok splatný naraz do 31. marca
bežného roka.
(3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
§ 16
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu
povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote a o vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti písomne požiada.
(2) Obec zníži poplatok z 10 € na 5 € na základe žiadosti a doloženia dokladov:
a) fyzická osoba – študenti na území SR ubytovaní v internátoch, v podnájme a pod.
(potrebné doklady – potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o prechodnom pobyte),
b) fyzická osoba – pracujúca na území SR
(potrebné doklady – potvrdenie o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie
o prechodnom pobyte alebo pracovná zmluva) a to v lehote do 30. novembra
príslušného roka.
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(3) Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže na základe predložených dokladov, že sa dlhodobo (viac ako 90 dní
v zdaňovacom období) nezdržiava, alebo sa nezdržiaval na území obce (štátu). Poplatník
predloží príslušný doklad – najmä potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení
poplatku v inej obci na území SR, čestné vyhlásenie a iné.
Platenie miestnych daní a poplatkov
§ 17
(1) Daňovník resp. poplatník môže miestne dane a poplatky zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) na účet obce Matejovce nad Hornádom.
Spoločné ustanovenia
§ 18
(1) Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak,
postupuje sa podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Matejovce nad Hornádom sa uznieslo
uznesením č. 15/2012 Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Horná dňa 17.12.2012.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Matejovce nad Hornádom č. 1/2009 zo dňa 14.11.2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Matejovce nad Hornádom a dodatok č. 2 zo dňa 07.12.2011.
(4) Prípady z obdobia pred účinnosťou tohto VZN posudzuje správca dane podľa platných
a účinných VZN v príslušnom zdaňovacom období.
(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

V Matejovciach nad Hornádom, 17.12.2012

Terézia Kočišová
starostka obce
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Prílohy k VZN č.
1. Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného
priestranstva
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
3. Oznámenie* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
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Príloha č. 1 VZN č.

/2012

Oznámenie
o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva
Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
..............................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /sídlo firmy/
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 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 ...........................:
* vznik daňovej povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
........................................................................, o výmere ......................, na parc. č. ............. . Doba
umiestnenia od ........................ do ............................ .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa .......................

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V ........................................ dňa .............................

.............................................
podpis daňovníka
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Príloha č. 2 VZN č. .../2012
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 .............., že
dňom: .............. mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ..........................................................................
................................................................................................................................................................
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 .................., 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.
V ................................ dňa ...................
............................................
podpis poplatníka
*nehodiace sa preškrtnúť
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Príloha č. 3 VZN č. ..../2012
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 ..........................,
že dňom: ........................ * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ..........................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004 Z. z.:
- priemerný počet zamestnancov : ......................
- priemerný počet ubytovaných osôb: ...................
- priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb: ........................
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.
V ................................ dňa ...................
............................................
podpis poplatníka
*nehodiace sa preškrtnúť
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