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I. č a s ť 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky 

ukladania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len „miestne dane a poplatok“) a vyberania dane na území obce Rišňovce v zdaňovacom 

období roku 2022 a ďalších zdaňovacích obdobiach. 

(2) Obec Rišňovce na svojom území ukladá 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, 

g) daň za jadrové zariadenie. 
(3) Obec Rišňovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní, a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné 

automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  je kalendárny rok. 

 

 

II. č a s ť 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Článok 2 

 

(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. 

 

 

 

D a ň   z   p o z e m k o v 
 

Článok 3 

Základ dane 

 

(1) Správca dane ustanovuje na území obce Rišňovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte 

základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 nasledovne:  

 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady     0,5563 € / m2 

         b) trvalé trávnaté porasty        0,0634 € / m2 

       c) záhrady                     1,8500 € / m2 

       d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy               0,0637 € / m2 

 e) zastavané plochy a nádvoria                1,8500  € / m2 

 f) stavebné pozemky                            18,5800 € / m2 

 g) ostatné plochy                  1,8500  € / m2  
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Článok 4 

Sadzba dane 

 

 (1) Správca dane na území obce Rišňovce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky 

druhu nasledovne: 

       a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady       0,75 % zo základu dane 

       b) trvalé trávnaté porasty              3,75 % zo základu dane 

       c) záhrady                       1,25 % zo základu dane 

       d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy             1,10 % zo základu dane 

       e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  

           využívané vodné plochy                     podľa zák. č. 582/2004 Z.z.       

       f) zastavané plochy a nádvoria         1,25 % zo základu dane 

       g) stavebné pozemky                      2,00 % zo základu dane 

       h) ostatné plochy                      1,25 % zo základu dane 

 

  

 

D a ň   z o   s t a v i e b 

 

 

Článok 5 

Sadzba dane 

 

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

začatý m2 zastavanej plochy stavby nasledovne: 

 

 a) 0,198 € / m2    za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú  funkciu pre 

hlavnú stavbu,  

     

         b) 0,290 €/ m2           za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

                                         hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej               

                                         pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  

                                        administratívu,                                     

       c) 0,218 € / m2         za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                 

       d) 0,510 € / m2          za samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží,  

                                         stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

       e) 1,540 € / m2         za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

                                         stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie   

                                         vrátane stavieb na vlastnú administratívu                            

       f) 1,850 € / m2         za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

                                        a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 

                                         činnosťou, 

       g) 1,850 € / m2        za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

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

podlažie vo výške 0,066 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
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D a ň   z   b y t o v  

 

 

Článok 6 

Sadzba dane 

 

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

začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške: 

       a) 0,198 €/ m2 za byt 

       b) 0,141 €/ m2 za nebytové priestory. 

 

 

 

S p o l o č n é   u s t a n o v e n i a   p r e   d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í 

 

 

Článok 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností 

 

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje: 

      a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky. 

(2) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje: 

      a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam. 

 (3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov na základe predložených 

dokladov preukazujúcich dôvod zníženia vo výške: 

a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve samostatne 

žijúcich občanov v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 

sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé 

bývanie, 

       b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve samostatne 

žijúcich občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 

(4) Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňového zníženia predloží daňovník správcovi  

najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa úľava neposkytuje 

(5) 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. Pre vyrubenie dane 

z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

 

III. časť 

 

DAŇ ZA PSA 

Článok 8 

 

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

osobou. 
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(2)  Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v 

útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím.  

(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa 

nedá preukázať, kto psa vlastní. 
(4) Základom dane je počet psov. 

(5) Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a jeden kalendárny rok na 6,00 €. Za každého 

ďalšieho psa a jeden kalendárny rok 10 €. 

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť, vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím.  

(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

písomne, správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26, 

správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré 

bola daň zaplatená po doručení písomnej žiadosti o jej vrátenie. 

(8) Spôsoby vyberania dane: 

a) v hotovosti do poklade Obce Rišňovce 

b) bezhotovostným prevodom na účet Obce Rišňovce - Prima banka 868843002/5600 

     IBAN:SK03 5600 0000 0008 6884 3002. 

 

 

IV. časť 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

Článok 9 

 

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

Obce Rišňovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a) miestne komunikácie, chodník, trávnaté plochy  

b) areál pri kultúrnom dom 

c) parkovisko pri reštaurácii Barborka 

d) parkovisko pred obchodom COOP Jednota (trhové priestranstvo). 

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného   

priestranstva. 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia 

lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska. 

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

(5) Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 

(6) Sadzba dane: 
a) za užívanie verejného priestranstva v obci 1,00 € za každý aj začatý m2 a deň, 

b) za poskytovanie služieb a predaj na trhovom priestranstve 

         - na základe osvedčenia o zápise SHR a potvrdenia z OÚ     7,00 €/za každé začaté 4hodiny 

         - na základe živnostenského listu                                          10,00 €/za každé začaté 4hodiny 

za užívanie verejného priestranstva:  

         - lunapark, kolotoče, cirkus, predajný stánok počas hodov   20,00 €/deň 

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 

dňom skončenia užívania verejného priestranstva. 

(8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

(9) Spôsob platenia dane: 
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       a) v hotovosti do pokladne Obce Rišňovce 

       b) bezhotovostným prevodom na účet Obce Rišňovce - Prima banka 868843002/5600 

     IBAN:SK03 5600 0000 0008 6884 3002. 

 

 

V. časť 

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

Článok 10 

 

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

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

(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

(3) Základom dane je počet predajných automatov. 

(4) Sadzba dane je: 

60,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok ak ponuka neobsahuje alkohol 

a tabakové výrobky Umiestnenie predajných automatov, ak ponuka obsahuje alkohol 

a tabakové výrobky, je v priestoroch prístupných  verejnosti v katastrálnom území obce 

Rišňovce zakázane  

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 

skončenia ich prevádzkovania. Deň začatia alebo ukončenia prevádzkovania predajných 

automatov musí preukázať vierohodným dokladom ako zmluvou o nájme s vlastníkom 

nehnuteľností, v ktorej sa predajný automat prevádzkuje. 

(6)  Daňovník je povinný písomne, do 10 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň 

rozhodnutím. 

(7) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 10 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu 

povinnosť si daňovník musí splniť  písomne. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu 

každého predajného automatu. 

(8) Od dane sú oslobodené predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej 

výživy umiestnené v priestoroch škôl a školských zariadení. 

(9) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: 

      a) v hotovosti do poklade Obce Rišňovce 

      b) bezhotovostným prevodom na účet Obce Rišňovce - Prima banka 868843002/5600 

   IBAN:SK03 5600 0000 0008 6884 3002. 

 

 

 

VI. časť 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

Článok 11 

  

(1) Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom 

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 a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 

(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 

(4)  Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
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(5)  Sadzba dane je 400,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov  

a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 

(7)  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím 

(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu 

povinnosť si daňovník musí splniť  písomne. 

(9)  Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: 

     a) v hotovosti do poklade Obce Rišňovce, 

     b) bezhotovostným prevodom na účet Obce Rišňovce Rišňovce - Prima banka 868843002/5600 

  IBAN:SK03 5600 0000 0008 6884 3002. 

 

 

 

VII. časť 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

Článok 12 

 

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

ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška 

Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z.. 

(2)  Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatné prechodne ubytuje.  

(3) Základom dane je počet prenocovaní.  

(4) Sadzba dane je 1 € na osobu a prenocovanie 

(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za 

ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia. Prevádzkovateľ je 

povinný správcovi dane predkladať do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka výkaz o 

počte prechodne ubytovaných osôb a o výške vybratej dane. 

(6) Vybratú daň je prevádzkovateľ povinný v lehote 15 dní po uplynutí štvrťroku odviesť 

a) v hotovosti do poklade Obce Rišňovce 

       b) bezhotovostným prevodom na účet Obce Rišňovce - Prima banka 868843002/5600 

     IBAN:SK03 5600 0000 0008 6884 3002. 

 

 

 

VIII. časť 

 

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE 

Článok 13 

 

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna 

reakcia  v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), 

a to aj po časť kalendárneho roka. 

(2) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky  

a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie. 

(3) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Rišňovce t.j. 18 788 458 m2, ktoré 

sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru 
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Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu 

zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada. 

(4)  Zastavané územie obce Rišňovce sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 

jadrovej elektrárne V-1 a v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-2, 

ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú vo vzdialenosti od zdrojov v Jaslovských 

Bohuniciach v pásme 3 t.j. nad 2/3 polomeru. Tým je obec miestne príslušnou pre správu 

dane za jadrové zariadenie. Sadzba dane je pre tretie pásmo určená 0,0006 eur/m2. 

(5)  Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. 3 a sadzby dane 

podľa ods. 4. Zastavané územie obce Rišňovce sa nachádza v rôznych oblastiach ohrozenia 

jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú ( a to v oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadením jadrovej elektrárne V-1 a v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením 

jadrovej elektrárne V-2), v  pásme 3.   

(6) Správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. 

Pomerná časť dane na týchto daňovníkov sa vypočíta ako podiel dane pripadajúci na 

jednotlivých daňovníkov. Ak za príslušné zdaňovacie obdobie bude iba jeden daňovník, 

vyrubí správca dane tomuto daňovníkovi daň za jadrové zariadenie prislúchajúcu za túto 

oblasť ohrozenia. 

(7)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká 

dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení. 

(8) 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. 

(9)  Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho 

obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

IX. časť 

 

POPLATOK 
Článok 14 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

(1) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce Rišňovce. 

(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 „nehnuteľnosti“), 

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 alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti 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 
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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.  

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a) vlastník nehnuteľností, 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) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.  

(5)  Obec Rišňovce ustanovuje množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, 

alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie 

a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 

(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 

článku a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

 

Článok 15 

Sadzba poplatku 

 

(1) Obec Rišňovce stanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

nasledovne: 

       a)  pre fyzickú osobu 

            občan prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt - 0,0959 €/deň,                       

            t.j. 35,00 €/osoba/kalendárny rok, 

       b) pre fyzickú osobu vlastniacu v obci Rišňovce nehnuteľnosť, ktorá nie je prihlásená  

            na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt - 0,0959 €/deň 

            t.j. 35,00 €/osoba/kalendárny rok, 

       c) pre právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Rišňovce na iný účel ako na podnikanie 

a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce Rišňovce na účel podnikania.  

(2) Poplatok pre poplatníka podľa bodu 1c) sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu zbernej 

nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby. 

V súlade s § 78 ods. 1 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

stanovuje obec poplatok 0,038 € za liter komunálneho odpadu. Pri veľkoobjemovej zbernej 

nádobe 1100 l je poplatok 0,027 € za liter. 

      Frekvencia vývozov je stanovená: 

       - 1 x 14 dní, t.j. 26 vývozov za rok. 

 Obec Rišňovce stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu nasledovne: 

      - pri frekvencii 26 vývozov za rok: 

      a) 120 litrová nádoba:            118,00 € 

      b) 240 litrová nádoba:            237,00 € 

      c) 1100 litrová nádoba:          772,00 € 

(3) Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,10 €, pre vlastníka           

.......nehnuteľnosti v obci. 
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Článok 16 

Typy a počet používaných zberných nádob 

 

(1) Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok      

     a členenia zástavby sa určuje nasledovne: 

     a) Rodinné domy - domácnosti: 

         -  1 ks 120 l zberná nádoba (1 - 4 občania), 

         -  2 ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l zberná nádoba (5 a viac občanov), 

 

     b) Bytové domy: 

        - 1 ks 120 l zberná nádoba (1 - 4 občania v domácnosti), 

        - 2 ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l zberná nádoba (5 - 8 občanov  v domácnosti), 

        - 1 ks 1100 l zberná nádoba pre 10 a viac občanov alebo  bytových jednotiek. 

 

 

 

Článok 17 

Vznik a zánik platiť poplatok, oznamovacia povinnosť 

 

(1) Povinnosť platiť miestny  poplatok za  komunálne  odpady a  drobné  stavebné  odpady  

vzniká  1. januára a končí 31. decembra príslušného kalendárneho roka.  

(2) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu odhlásenia sa z trvalého 

alebo prechodného pobytu , alebo pri úmrtí do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o 

jeho vrátenie.  

(3)  Správca dane osobám s trvalým pobytom v obci zníži poplatok o 20 %, a to: 

a) dôchodcom starobným, predčasným starobným, invalidným a občanom ZŤP a ťažko 

zdravotne postihnutým, 

 b) všetkým členom domácnosti s počtom 6 a viac členov.  

(4) Správca dane na základe žiadosti zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí poplatok za 

obdobie ktoré poplatník preukáže, že sa nezdržuje v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období:   

a) z dôvodu práce v zahraničí, pobytu v inej obci, z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, 

b) študentovi, ktorý býva na internáte a ktorý navštevuje školu v zahraničí, 

c) poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. dom dôchodcov, domov, 

sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.  

Akceptovateľnými dokladmi sú doklady, ktoré hodnoverne preukazujú nárok na odpustenie 

alebo zníženie poplatku a skutočnosť, že poplatník sa zdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom 

období mimo obce, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie mestského alebo obecného 

úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich meste, obci a kde zároveň uhrádza 

poplatok za komunálny odpad. 

(5) Poplatník si uplatňuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku u správcu dane písomne 

do 31. januára kalendárneho roka. Nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku zaniká, ak si 

poplatník v uvedenej lehote tento nárok neuplatní. 
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X. časť 

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 18 

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Rišňovce prostredníctvom 

starostu obce a poverených zamestnancov Obce Rišňovce. 

 

XI. časť 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 19 

 

 

(1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z.      

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z .o správe daní (daňový poriadok) 

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 16/2022 Obecného 

zastupiteľstva Obce Rišňovce dňa 08.12.2022. 

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN Obce Rišňovce            

č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady zo dňa 17.12.2019. 

(5)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

 

 

  

 

        Mgr. Mário Machovec 

         Starosta Obce   

                                                                                                              

  


