
VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Považany dňa   15. decembra 2008.

VZN č. 6/2008  nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009

     Obecné zastupiteľstvo v Považanoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov v y d á v a pre územie Obce Považany na rok  2 0 0 9  toto

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

č. 6/2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území Obce Považany

     Pre rok 2009 platí VZN č. 3/2004 v znení neskorších zmien a doplnkov 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území Obce Považany.
     

                                                                                           Ján Miklovič
                                                                                           starosta obce 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 sa mení  takto :

II. časť
Daň z pozemkov

Odsek /1/ bude znieť:
/1/   Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady / ďalej len „zákon o miestnych daniach“/ v znení neskorších predpisov.

V odseku 2 sa číslo za spojkou  až 6 nahrádza číslom 7.

Odsek /3/ prvá veta bude znieť :
/3/ Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane 
z pozemkov podľa § 8.

V odsekoch 4 a 5 sa vypúšťajú slová zo základu dane v celom texte. / spolu 7x/

Daň zo stavieb

Odsek 5 písm. a/ bude znieť :
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  1,- Sk

Za odsek /7/ sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
/8/ Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo 
stavieb podľa § 12.

Daň z bytov

Za odsek /4/ sa vkladá nový odsek /5/, ktorý znie :
/5/ Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov 
podľa § 16.

Spoločné ustanovenia pre daň  z nehnuteľnosti

Odsek 10 bude znieť :
/10/ Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne. Pri 
dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich 
dohody podal priznanie podľa § 19 ods.2, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.

Odsek /11/ bude znieť :
/11/ Správca dane určuje platenie dane v troch rovnakých splátkach bežného zdaňovacieho 
obdobia.

Daň za psa

V odseku /4/ sa za prvou vetou pripája veta :
/4/ Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.



V odseku /6/ sa za druhú vetu vkladá veta :
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 
povinnosti neoznámi.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Odsek /3/ bude znieť :
/3/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva.

V odseku /4/ sa ruší bod c/ dočasné parkovanie

V odseku /7/ sa vypúšťa posledná veta, ktorá znie :
Za dočasné parkovanie motorového vozidla podľa odseku 4 písm c/ je sadzba 30,- Sk za 
každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Daň za jadrové zariadenie

Celý článok uvedený vo VZN č.3/2004 ako § 9 sa ruší a miesto neho sa vkladá nasledovný 
text:

/1/  Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna 
reakcia a vyrába sa elektrická energia /ďalej len „jadrové zariadenie“ /, a to aj časť 
kalendárneho roka.

/2/  Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia 
udeleného podľa ustanovení zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie 
v platnom znení.

/3/  Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti 
ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia Obce Považany je 8748328 
m2.

/4/  Zastavané územie Obce Považany sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým 
zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 30 km od zdroja 
ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 vo 
vzdialenosti zastavaného územia do 30 km od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne 
príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

/5/  Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle ods./4/ tohto ustanovenia je  0,02 Sk/m2.

/6/  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia 
a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

/7/  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.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo 
doporučeným listom na Obecný úrad v Považanoch. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej 



povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, 
IČO,DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového 
zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu jadrového zariadenia ako 
názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej 
prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za 
každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

/8/  Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za 
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane 
podľa ods./3/ a sadzby dane podľa ods. /5/ tohto ustanovenia.
Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane 
vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za 
jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

III. časť

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Odsek 6  bude znieť :

c/  0,82 Sk za fyzickú osobu a kalendárny deň, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo, ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 
časť,  alebo záhradu, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie.

d/ 350,- Sk/rok  pre vlastníka, alebo užívateľa nehnuteľnosti, ktorý v obci nemá trvalý pobyt

Záverečné ustanovenia

/2/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Považany sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Považanoch dňa 22. novembra 2007,  Uznesením č. 66/2007.
  
/3/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú VZN č. 1/1991, 2/1991, 
5/1992, 6/1994,7/1994, 8/1994, 10/1996, 13/1998, dodatok k VZN č.13/1998, 14/1998, 
10/1996, 16/1999, 3/2001, 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 6/2002, 3/2003, 4/2003, 5/2003, 
2/2004, 2/2006, 3/2006.

/5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.

V Považanoch dňa  1. decembra 2007

                                                                                               Ján Miklovič
                                                                                               starosta obce


