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SCHVÁLENÉ VZN č. 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Korni dňa: 09.12.2022 uznesením č. 36/2022 

Celkový počet poslancov OZ Korňa: 9 

Počet prítomných poslancov na rokovaní: 7 

Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 15.12.2022 

Zvesené z úradnej tabule:  

VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2023 

 



Obec   K o r ň a  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, v súlade so zákonom SNR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom NR SR č. 563/2009 Z .z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 

doplnkov vydáva 

 

 

 

 

 

V Š E O B E C N E  Z Á VÄ Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E  K O R Ň A 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 

ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY (ďalej len „VZN“) 

 

                                                               

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

                                                                

 

    (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

na území Obce Korňa . 

 

 

 

                                                                         

§ 2 

Druhy miestnych daní a poplatku 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Korni ako správca miestnych daní a poplatku podľa § 11 ods. 4  

písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, 

že v súlade s § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území  

Obce Korňa zavádza tieto miestne dane a miestny poplatok: 

a) daň z nehnuteľností 

b) daň za psa 

c) daň za užívanie verejného priestranstva 

d) daň za ubytovanie 

e) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) 

 

 

 

 

 



Čl. I. 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

 

§ 3 

Predmetom dane 

 

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v k. ú. Korňa v tomto členení:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,  

b) záhrady,  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,  

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

hospodársky využívané vodné plochy,  

e) stavebné pozemky.  

 

                                                                 

§ 4 

Základ dane 

 

 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, viniče, ovocné 

sady, a trvalé trávnaté porasty je hodnota bez porastov určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č.582/2004 

2.  Z. z. nasledovne:  

 

Hodnota v eurách/m2 

kód kat. územia  kat. územie  orná pôda  trvalé trávnaté 

porasty  

826294 Korňa 0,0773 0,0179 

 

 

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 

ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 

č.582/2004  Z. z.  nasledovne. 

 

Druh pozemku     hodnota pozemku v €/m2 

záhrady 1,85 

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 

Stavebné pozemky 18,58 

 

 

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú 

hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 

plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 



a hodnoty pozemku zistenej na1 m2podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku. 

 

Druh pozemku     hodnota pozemku v €/m2 

Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, 

rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy 

0,132 

 

 

4.   Hodnota pozemku ustanovená v § 4 ods. 3 tohto VZN sa použije len, ak daňovník 

hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

 

      

                                                          

§ 5 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. 

a),b),c),d),e) zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane z pozemkov takto: 

 

 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,65 % 

 b) záhrady 0,35 % 

 c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 % 

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

 hospodársky využívané vodné plochy 0,75 % 

 e) stavebné pozemky 0,35%. 

 

 

 §6 

Výpočet dane z pozemkov 

 

1. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 tohto VZN a ročnej 

sadzby dane z pozemkov podľa § 5 tohto VZN.  

 

                                                               

                                                     

 

D A Ň  Z O  S T A V I E B 

 

§ 7 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Korňa, k. ú. Korňa v tomto 

členení: 

 

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

stavbu, 



b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu, 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) samostatne stojace garáže, 

e) stavby hromadných garáží, 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g)priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

 

§8 

Základ dane 

 

1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa 

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa 

do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera 

zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni 

najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby. 

 

 

§ 9 

Sadzba dane 

 

(1) Správca dane na území celej obce Korňa určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 

      začatý m² zastavanej plochy stavby vo výške: 

 

a)  0,086 eura   za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

     hlavnú stavbu, 

b)  0,064 eura  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

     hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

     vrátane stavieb na vlastnú administratívu ( humno, maštaľ, hospodárska budova a pod.), 

c)  0,345 eura  za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d)  0,259 eura za samostatne stojace garáže, 

e)  0,259 eura za stavby hromadných garáží, 

f)  0,259 eura za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) 0,302 eura za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) 0,603 eura  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

i)  0,130 eura  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až  h). 

 



 

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,07 eura  za 

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 

 

 

 

§ 10 

Výpočet dane zo stavieb 

 

1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 8 tohto VZN a ročnej 

sadzby dane podľa § 9 tohto VZN.  

2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane 

podľa § 8 tohto VZN a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 9 tohto VZN zvýšenej o 

súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 9 ods. 2 tohto VZN. Do 

počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa 

nezapočítava prvé nadzemné podlažie. 

 

 

 

D A Ň  Z  B Y T O V 

   

§ 11 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 

priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a 

nebytové priestory. 

 

2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový 

priestor. 

§ 12 

Základ dane 

 

1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 

v m2. 

 

 

§ 13 

Sadzba dane 

 

 

(1) Správca dane na území celej obce Korňa určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj 

začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške: 

a) 0,200 eura  za byty  

b) 0,200 eura  za nebytové priestory  



§ 14 

Výpočet dane z bytov 

 

1. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 12 tohto VZN a ročnej 

sadzby dane z bytov podľa § 13 tohto VZN. 

 

 

§ 15 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

 

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane oslobodzuje 

- pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich 

umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. 

stupňa , ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, 

nadmerným emisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním 

okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké 

medze s kroviskami alebo kamením, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej 

vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou , močiare. 

-  lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia  

   výchovnej ťažby (prvej prebierky) 

-  pozemky na ktorých sú cintoríny 

-  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

-  pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave 

(2) Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do  3 eur nebude vyrubovať. 

      Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie sadzby dane o 20% za stavby a nebytové  

      priestory alebo ich časti užívané na šport. 

 

                                                                                                                                   

ČL. II. 

DAŇ ZA PSA 

 

                                                                    

 

§ 16 

Predmet dane 

 

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

právnickou osobou. 

 

 

§ 17 

Daňovník 

 

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a)  vlastníkom psa, alebo 

b)  držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

 

 



 

 

§ 18 

Základ dane 

 

     Základom dane je počet psov.  

 

 

 

§ 19 

Sadzba dane 

 

     Správca dane ustanovuje na území obce Korňa sadzbu dane  za jedného psa a kalendárny 

rok  5 eur. 

 

 

 

§ 20  

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 16 tohto VZN a  zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane . 

 

 

                    

Čl. III. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

 

 

§ 21 

Predmet dane 

 

 

1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. 

2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb ( čistenie peria, oprava               

dáždnikov), 

b) umiestnenie predajného zariadenia 

c) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií 

 

 

                                                                       § 22 

Daňovník 

 

 

Daňovníkom je fyzická  alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo. 



                                                                       § 23 

Základ dane 

 

1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 

 

§ 24 

Sadzba dane 

 

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného 

verejného priestranstva a každý aj začatý deň je: 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb daň za užívanie      

b) verejného priestranstva                                                                             0,66 €/m²/deň 

c) za umiestnenie predajného zariadenia na schválených trhových miestach,/pred OÚ            

d) a ihriskom TJ/ 

e) za ambulantný predaj formou pojazdných predajní a stánkový predaj    0,66 €  /m²/deň 

f) c) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií                          1 €   /m²/deň    

 

 

 

§ 25 

Oslobodenie od dane 

 

 

Od dane za užívanie verejného priestranstva  sú oslobodené 

-  kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného  

-  akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely 

-  akcie počas vianočných trhov 

§ 26 

Oznamovacia povinnosť 

 

 

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením    

      užívania verejného priestranstva. 

 

(2) Začatie a skončenie užívania verejného priestranstva je povinný daňovník oznámiť  

      u správcu dane za účelom vydania povolenia a vyrubenia dane vždy pred začatím užívania   

      verejného priestranstva. 

 

 

 

§ 27 

Platenie dane 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia vydaného Obecným úradom v Korni.     

 



Čl. IV 

Daň za ubytovanie 

 

§ 28 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, 

penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie 

prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, 

stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, 

rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na 

viaceré účely. 

 

§ 29 

Daňovník 

 

1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

§ 30 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet prenocovaní. 

 

 

§ 31 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane určuje sadzbu dane na osobu a prenocovanie vo výške 0,50 € 

 

 

§ 32 

Vyberanie dane 

 

1. Daň za ubytovanie za správcu dane od daňovníka vyberá platiteľ dane.  

2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 

3. Platiteľ dane je povinný podať oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani 

za ubytovanie do 30 dní na Obci Korňa vyplnením určeného tlačiva (príloha k VZN č. 1 ) 

4. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu všetkých ubytovaných osôb pre potreby 

kontroly dane za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň ubytovania. 

Evidencia musí obsahovať:  

a) meno , priezvisko, dátum narodenia a úplnú adresu ubytovanej osoby, 

b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-754
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-754


c) deň príchodu a deň odchodu, 

d) počet prenocovaní. 

5. Platiteľ dane daňovníkovi za úhradu dane za ubytovanie odovzdá príjmový pokladničný 

doklad, ktorého kópiu vedie vo svojej evidencii. V prípade, že daňovník požiadal 

o vystavenie faktúry za poskytnuté ubytovanie, prevádzkovateľ je povinný ako 

samostatnú položku na faktúre uviesť daň za ubytovanie. 

 

6. Platiteľ dane predkladá správcovi dane do 15. 01., 15. 04., 15. 07., 15. 10., 

kalendárneho roka hlásenie k miestnej dani za ubytovanie formou štvrťročného 

vyúčtovania výberu dane za ubytovanie ( príloha k VZN č. 2) 

 

 

7. Platiteľ dane daň za ubytovanie môže platiť správcovi dane poštovou poukážkou, 

prevodom z účtu vedeného v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do pokladne správcu 

dane do výšky 331,94 € a to do 15.01., 15.04., 15.07., 15.10. kalendárneho roka za 

predchádzajúci štvrťrok. 

§ 33 

Oslobodenie od dane 

 

Od dane sú oslobodené: 

- deti do 15 rokov 

- osoby so zdravotne ťažkým postihnutím 

Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok 

na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom. 

 

 

ČL. IV.  

 POPLATOK  

 

§ 34 

Základné ustanovenia 

 

 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného 

      kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území  

      obce. 

(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, 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. 



§ 35 

Zdaňovacie obdobie 

 

          Zdaňovacím obdobím na vyrubenie poplatku je bežný kalendárny rok. 

 

 

§ 36 

Sadzba poplatku  

 

1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,1235 eura za 

osobu a kalendárny deň.  V cene je odber 5 žetónov na osobu. Pri zakúpení nad  

pridelený počet žetónov na osobu je cena 1 ks žetónu 5 €. 

2. Pre právnickú osobu, podnikateľa, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania alebo na iný účel ako podnikanie sa 

vypočítava sadzba ako súčin 

 

  sadzby 0,1235/deň x ukazovateľ produkcie (počet osôb)x hodnota koeficientu 1 

 

V cene je odber 5 ks žetónov na osobu. Pri zakúpení nad pridelený počet žetónov na 

osobu je cena 1 ks žetónu 5 €. 

3. 0,02 eura za kilogram drobných stavebných odpadov. 

4. Hodnota koeficientu je 1. 

 

 

§ 37 

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

(1) Poplatok za KO a DSO správca dane zníži poplatníkovi FO s trvalým alebo 

prechodným  pobytom o 29 % .  

(2) Poplatok za KO a DSO správca dane zníži o 20 % poplatníkom podľa § 82 ods. 2,    

ktorí preukážu, že sa v obci nezdržiavajú viac ako 90 dní.           

      (3) Poplatok za KO a DSO správca dane odpustí vo výške 100 % poplatníkovi: 

      a) fyzická osoba, ktorá sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí. Pre účely     

uplatnenia odpustenia poplatku sa za dlhodobo považuje 12 mesiacov určeného obdobia. 

Správca dane môže znížiť poplatok o alikvotnú časť poplatníkovi, ktorý sa v určenom 

období zdržiava minimálne šesť mesiacov nepretržite v zahraničí z dôvodu výkonu 

zamestnania alebo inej práce, prípadne pobytu. 

       Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je:  

                   - potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru   

                   - potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí- originál,                    

                   - doklad  o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva,                           

                     rezidentské povolenie, nájomná zmluva a pod.)- fotokópia   

      b) fyzická osoba dlhodobo umiestnená v zariadení, napr. v domove dôchodcov, v domove 

sociálnych služieb, v detskom domove a pod., od termínu umiestnenia v takomto 

zariadení, do ukončenia umiestnenia v takomto zariadení.  

       Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je potvrdenie zo zariadenia, kde sa FO         

nachádza v určenom období – originál. 

c) fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu na Obecnom úrade v Korni č. 517 

     (5) V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku,  



je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom.   

(6) Poplatok za KO a DSO správca dane zníži o 30 %  poplatníkom s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom  ZŤP/S, prevažne alebo úplne bezvládnym občanom. Podkladom 

na zníženie poplatku je písomná žiadosť podaná do 31.01. zdaňovacieho obdobia , fotokópia 

preukazu ZŤP/S alebo rozhodnutie o vydaní preukazu z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 

(7) Správca poplatku určuje oslobodenie od poplatku pre: 

   - fyzické osoby, ktoré sa narodili v čase v ktorom sa vyrubuje poplatok 

(8) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti   

      zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

(9) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť     

      platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil oznamovaciu povinnosť.  

 

 

§ 38 

Spôsob platenia poplatku 

 

(1) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet obce alebo v hotovosti  

      do pokladne Obecného úradu v Korni. Obec určuje spôsob označenia platby poplatku: 

      číslo konania uvedeného na rozhodnutí. 

 

 

§ 39 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Korni  

      Uznesením č. 36/2022 dňa 09.12.2022 a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej  

      tabuli obce. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023 

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom    

      poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Korňa sa ruší  

      Všeobecne záväzné nariadenie obce Korňa č. 1/2022 schválené uznesením č. 576/2021  

       o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

       odpady na území obce Korňa. 

 

 

V Korni dňa 15. 12. 2022  

 

 

                                                                                                        Ing. Marianna Bebčáková                                                                                                           

                                                                                                              starostka obce                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


