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Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Korňa  

 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 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 prijíma    

 

 
 

 

 
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   

 

                                                               

 

 

§ 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) 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 

Základ dane 

 

 

(1) Správca dane ustanovuje na území obce Korňa hodnotu pozemku bez porastov, ktorou sa 

      pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za: 

a)  ornú  pôdu, chmelnice, vinice, ovocné sady 0,0773 €/1 m² 

b)  trvalé trávne porasty 0,0179 €/1 m² 

c)  záhrady 1,85 €/1 m² 

d) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 1,85 €/1 m² 

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

     hospodársky využívané vodné plochy 0,132 €/1m². Takto ustanovená hodnota sa použije     

     len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

f)  stavebné pozemky 18,58 €/1m² 

 

  

      

                                                          

§ 4 

Sadzba dane 

 

 

    (1) Správca dane na území celej obce Korňa určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre 

pozemky druhu: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške ,trvalé trávne porasty  

    vo výške 0,50%  

b) záhrady vo výške 0,25%   

d) pre lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,75% 

e) zastavané plochy , nádvoria a ostatné plochy 0,25%   

f) stavebné pozemky 0,25%  

 

  

                                                               

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 



 

D A Ň  Z O  S T A V I E B 

 

 

§ 5 

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)  0,066 eura   za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 

b)  0,046 eura   za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

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

c)  0,265 eura  za stavby rekreačných a záhradkarských chát a domčekov na idividuálnu           

rekreáciu, 

d) 0,464 eura  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

e) 0,232 eura za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administrativu, 

f)  0,199 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

g)  0,099 eura  za ostatné stavby. 

 

 

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,05 eura  za 

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 

 

 

 

 

 

D A Ň  Z  B Y T O V 

   

 

§ 6 

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) 0,099 eura  za byty  

b) 0,099 eura  za nebytové priestory  

                                                              

 

 

 

 



 

§ 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

 

(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 imisným 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, plochy slatín a slancov, 

rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa 

a II. stupňa t.j. pozemky , ktoré tvoria neúžitky a nie sú predmetom ročného nájomného  

v nájomných zmluvách so SPF, 

-  pozemky na ktorých sú cintoríny 

-  pozemky a stavby vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Korňa 

-  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

-  pozemky,stavby a byty vo vlastníctve obce 

-  pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave 

-  stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, 

stavby užívané na účely sociálnej pomoci 

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

(3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie sadzby dane o 93 % zo stavby športová 

hala. 

 

 

                           

                                                               

                                                          

 

ČL. II. 

DAŇ ZA PSA 

                                                                    

 

§ 8 

Predmet dane 

 

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

právnickou osobou. 

 

 

 

§ 9 

Daňovník 

 

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a)  vlastníkom psa, alebo 

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



§ 10 

Základ dane 

 

     Základom dane je počet psov.  

 

 

§ 11 

Sadzba dane 

 

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

rok  3 eura. 

 

 

§ 12  

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 8, bod 1 a  zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom pes prestal byť predmetom dane . 

 

 

 

                                                                                                  

Čl. III. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

 

 

§ 13 

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 

 

 

 

§ 14 

Daňovník 

 

 

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

 

 



§ 15 

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 sa daň za užívanie      

    verejného priestranstva                                                                              0,66 €/m²/deň 

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

    a ihriskom TJ/ 

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

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

 

 

 

§ 16 

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 

 

 

 

§ 17 

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. 

 

 

 

§ 18 

Platenie dane 

 

 

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

právoplatnosti rozhodnutia vydaného Obecným úradom v Korni.     

 

 

 

 

 

 



ČL. IV.  

 POPLATOK  

 

§ 19 

Predmet poplatku 

 

 

1. Obec Korňa vyberá miestny poplatok (ďalej len poplatok) za nakladanie s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len KO a DSO), ktoré vznikli na území 

obce. Správu poplatku vykonáva Obec Korňa a poplatok je príjmom rozpočtu obce. Výnos 

poplatku sa použije na úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO a DSO. 

 

(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 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. 

 

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci 

trvalý pobyt 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. 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 raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce. 

 

(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe 

 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom,  

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,  

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,  

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného 

obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj 

poplatník, alebo 

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka 

práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti 

produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

 



(5) Ak tak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení, 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,  

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ"). 

 

(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 

(7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z 

nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti 

poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za 

iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej 

republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní 

povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

 

(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a 

zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

 

 

§ 20 

Určené obdobie 

 

Určeným obdobím, za ktoré správca dane vyberá poplatok, je kalendárny rok. 

 

§ 21 

Určenie poplatku a sadzba poplatku  

 

 

1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,1095 eura za osobu 

a kalendárny deň. 

Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na 

zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, 

dm
3
 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na 

priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených 

jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie 

týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia. 

2. Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie ako 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 

alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm.b) alebo písm.c)  

 



3. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 

 

a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom 

období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, 

inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo 

ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť  

v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak 

je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto 

osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet zamestnancov"), a 

b) priemerného počtu 

(1) hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie  

v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa 

nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

(2) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie  

v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto 

poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období 

priemerný počet podľa prvého bodu. 

 

4. Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa 

odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet 

 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, 

ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 

ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a 

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b). 

 

5. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je 

 

a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať  

v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo 

b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a) 

(1) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 

konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť 

podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo 

(2) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 

konca zdaňovacieho obdobia. 

 

 

§ 22 

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Poplatník, fyzická osoba alebo právnická osoba alebo podnikateľ je povinný zapojiť sa do 

systému zberu KO a DSO a splniť si ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca: 

     a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 

     b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 

     c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, ak došlo k zmene  

         už ohlásených údajov. 



2. Poplatník je povinný ohlásiť údaje rozhodujúce na určenie poplatku správcovi poplatku na 

predpísanom tlačive: 

 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu a zároveň identifikačné údaje iných osôb, ktoré žijú s poplatníkom v spoločnej 

domácnosti a poplatník prevzal za nich povinnosť platenia poplatku 

 

b) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet 

zamestnancov 

 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie poplatku, spolu  

s ohlásením  predloží aj relevantné doklady potvrdzujúce uvedené údaje 

 

3. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru určeného obdobia. Všetky 

skutočnosti potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť správcovi dane 

najneskôr do 31. januára určeného obdobia, vo výnimočných prípadoch podľa  

§ 23 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia, do 30. novembra určeného obdobia.    

  

4. Ak si poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť pre výpočet poplatku, správca dane vyrubí 

poplatok podľa vlastných pomôcok (t.j. evidencia obyvateľov obce..........) 

 

 

 

 

§ 23 

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 52 %  osobám, ktorí využívajú 110 l smetnú nádobu 

               o 55 %  osobám, ktorí využívajú VOK (veľkoobjemový kontajner) 

               o 65 %  osobám, ktorí využívajú osobitný zber odpadu ( vrecia) 

2. Poplatok za KO a DSO správca dane zníži poplatníkom podľa § 77 ods.2  písm. b) alebo 

písm. c)  o 30 % poplatníkom, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve, školským zariadeniam a                   

                            poštovým službám 

                o 50 % poplatníkom, ktorí podnikajú v potravinárskej výrobe 

                o 60 % poplatníkom, ktorí poskytujú ubytovacie služby 

                o 80 % poplatníkom, ktorí poskytujú reštauračné, kaviarenské alebo iné  

                             pohostinské služby                  

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

   a) študent, ktorý navštevuje školu v zahraničí (okrem externe študujúcich). K zníženiu je 

potrebné každoročne doložiť potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok alebo 

akademický rok- originál. 

  b) 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   

c) 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. 

4. V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku,  

je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom.                              

5. Správca poplatku ustanovuje, určuje oslobodenie od poplatku pre: 

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

6. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

 

 

 

§ 24 

Vrátenie poplatku 

 

 

1. Ak poplatník, fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ uhradil správcovi dane 

vyrubený poplatok rozhodnutím na určené obdobie a v priebehu určeného obdobia zanikne 

jeho poplatková povinnosť, poplatník je povinný podľa § 22 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia 

túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie preplatku, 

ktorej súčasťou bude fotokópia dokladu o úhrade poplatku. Po splnení uvedených podmienok 

správca dane vráti do 30 dní evidovaný preplatok poplatníkovi. Nárok na vrátenie pomernej 

časti zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi. 

2. Poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, správca 

dane na základe žiadosti pozostalých vráti alikvotnú časť preplatku . 

 

 

 

 

  

§ 25 

Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

1. správca dane určuje, že vyrubený poplatok za KO a DSO je splatný v dvoch rovnakých 

splátkach, a to: a) prvá splátka do 31. mája bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje 

                         b) druhá splátka do 31. augusta bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. 

2. Vyrubený poplatok možno nahradiť aj naraz jednou splátkou.  

 

 

 

 

 

 

 



§ 26 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Korni  

    dňa .................... a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli obce. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .................... 

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. 89/2011 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Korňa. 

 

 

 

V Korni dňa 15.11.2012 

 

                                                                                                 Jozef Kontrík 

                                                                                                  starosta obce 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený na obecnej tabuli dňa: 15. 11. 2011  

Nariadenie vyvesené na obecnej tabuli dňa   

Nariadenie zvesené z obecnej tabule dňa  

 

 

  

 

 

 

 


