
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE POVAŽANY č. 6/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Považany

Obecné zastupiteľstvo obce Považany podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a zákona  č.  582/2004  Z.z.  o miestnych 
daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

1. Obec Považany na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) Daň z nehnuteľností
b) Daň za psa
c) Daň za užívanie verejného priestranstva

2. Všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  VZN) upravuje  sadzbu daní,  podmienky 
oslobodenia od dane a zníženie dane.

3. Obec Považany  ukladá  miestny  poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné 
odpady (ďalej len poplatok).

4. Toto VZN upravuje sadzby poplatku,   podmienky na vrátenie  poplatku alebo jeho 
pomernej časti podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho 
pomernej časti, alebo pri znížení poplatku. 

Druhá časť

Článok 1
Daň z nehnuteľností

1. Sadzba dane z pozemkov

Druh pozemku Ročná sadzba v  % zo základu dane
Orná pôda, trvalé trávnaté porasty 0,35
Záhrady 0,35
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40
Stavebné pozemky 0,40

2. Sadzba dane zo stavieb 
Druh stavby Sadzba 

dane( €/
m2)

Príplatok pri viacpodlažných 
stavbách za každé ďalšie 
podlažie  okrem prvého 
nadzemného podlažia   

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

0,033 0,033

Stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospod. stavby 
využívané na skladovanie vlastnej 

0,099 0,033



pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát 
a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,199 0,033

Samostatne stojace garáže a samostatné stavby 
hromadných garáží a stavby určené alebo 
používané na tieto účely postavené mimo 
bytových domov

0,199 0,033

Priemyselné stavby, stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu

1,327 0,331

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

1,327 0,331

Ostatné stavby okrem stavebných pozemkov 0,331 0,033

3. Sadzba dane z bytov

Sadzba dane za každý začatý m2 podlahovej plochy 
bytu alebo nebytového priestoru ( €/m2)

Podlahová plocha bytu alebo 
nebytového priestoru

0,033

Článok 2
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností týkajúce sa oslobodenia

od dane a zníženia dane:

1. Od dane sú oslobodené :

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Považany,
b) pozemky  a  stavby  alebo  ich  časti  vo  vlastníctve  cirkví  a  náboženských 

spoločností  registrovaných  štátom,  ktoré  slúžia  na  vzdelávanie,  alebo  na 
vykonávanie náboženských obradov, 

c) pozemky, na ktorých sú cintoríny
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 
f) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a  stavby užívané na 

účely sociálnej pomoci, osvetové zariadenia, 
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane na 50% vypočítanej dane zo: 

a) stavieb  na  bývanie  a  bytov  vo vlastníctve  občanov   s  ťažkým zdravotným 
postihnutím,  alebo  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) garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo 
vlastníctve  občanov  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím,  alebo  držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu 



občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia 
pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Článok 3
Sadzba dane za  psa

Sadzba dane (€/pes/kalendárny rok)
pes 3

Článok 4
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

1.
Sadzba dane v € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného VP aj za každý 

začatý deň
Verejné 

priestranstvo 
0,006

2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky 
vo vlastníctve  obce Považany.

3. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa  rozumie  umiestnenie  zariadenia 
slúžiaceho  na  poskytovanie  služieb,  umiestenie  stavebného  zariadenia,  predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, a podobne. 

4. Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a 
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

5. Oznamovacia povinnosť:
6. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
7. Splatnosť dane: 

Správca dane daň vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

8. Oslobodenie od dane:  
- daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve 
bez  vstupného,  alebo  akciu,  ktorej  celý  výťažok  je  určený  na  charitatívne  a 
verejnoprospešné účely, 
-  trvalé  parkovanie  na  vopred  vyhradenom  verejnom  priestranstve   autobusov 
Slovenskej autobusovej dopravy  Trenčín, závod Nové Mesto nad Váhom. 

Tretia časť

Článok 5
 Poplatok 

1. Sadzba poplatku 
Sadzba 

poplatku v 
€ 

Za fyzickú osobu a kalendárny deň, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný 
pobyt, alebo  ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový 

0,0439



priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo 
záhradu, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie 

Sadzba poplatku 
(€/l liter)

Komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad pre podnikateľov, ktorí sú na 
území obce oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť na účel podnikania 

0,0245

Komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad pre právnické osoby užívajúce 
nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie

0,0245

Článok 6
 Zníženie poplatku, vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 
1. Obec  poplatok  zníži  podľa  najnižšej  sadzby   za  obdobie,  za  ktoré  poplatník  obci 

preukáže  na  základe  písomných  podkladov,  že  sa  v určenom  období  dlhodobo 
zdržiava  alebo zdržiaval v zahraničí.

2. Pri  znížení  poplatku  z dôvodu práce  alebo štúdia  mimo trvalého  pobytu  poplatník 
predloží  obci  kópiu  nájomnej  zmluvy  alebo  zálohového  predpisu  od  správcu 
nehnuteľnosti z ktorej je zrejmé že v mieste školy, alebo práce uhrádzajú aj poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nájomná zmluva, alebo zálohový 
predpis  musia  byť  vystavené  na  meno  poplatníka  za  ktorého  sa  žiada  úľava  na 
poplatku v mieste trvalého pobytu.

3. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatník,  ktorému 
bol  poplatok  vyrubený platobným výmerom,  je  obce povinná vrátiť  pomernú časť 
poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru 
alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou 
určeného  obdobia,  za  ktorý  bol  poplatok  uhradený.  Obec  nie  je  povinná  vrátiť 
preplatok nižší ako 3 eurá. 

Štvrtá  časť

Článok 7
 Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1. Obecné  zastupiteľstvo  obce  Považany  sa  uznieslo  na  vydaní  tohto  všeobecne 
záväzného nariadenia uznesením číslo  61/2012 dňa 13.12.2012.

2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia č. 5/2009, 
v znení VZN č. 4/2010 a VZN č.  5/2011.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013. 

Mgr. Eva Ninisová
        starostka obce


