
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POVAŽANY č. 4/2015

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č.

3/2013 a v znení VZN č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo obce  Považany podľa § 6 ods.  1  v spojení   s  §  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
obce  Považany  č.4/2015,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  číslo
6/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013 a v znení VZN č. 3/2014, takto:    

1. V Druhej časti sa Článok 1 nahrádza novým Článkom 1, ktorého text  bude znieť: 

Článok 1
Daň z nehnuteľnosti

1. Sadzba dane z pozemkov

Druh pozemku Ročná sadzba v  % zo základu 
dane

Orná pôda, trvalé trávnaté porasty 0,50
Záhrady 0,40
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

0,06 0,03

Stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre vodné hospod. stavby 
využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

0,20 0,03

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,20 0,03
Samostatne stojace garáže 0,20 0,03
Stavby hromadných garáží 0,30 0,03
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 

1,327 0,03



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

1,327 0,03

Ostatné stavby okrem stavebných pozemkov 0,331 0,03

3. Sadzba dane z bytov

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

Podlahová plocha bytu alebo 
nebytového priestoru

0,06

Článok 4
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva 

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

Verejné
priestranstvo 

0,01 

V Tretej časti sa Článok 5 nahrádza novým Článkom 5, ktorého text  bude znieť: 

Článok 5
Poplatky

Tabuľka č.1

Sadzba
poplatku v

€ 
Za zmesový komunálny odpad - 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 priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť alebo objekt, ktorý

nie je stavbou, alebo záhradu, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie 

0,055

Za drobný stavebný odpad- za fyzickú osobu, 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, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie bez obsahu škodlivín

za 1 kg odpadu

0,055

Tabuľka č. 2

Sadzba poplatku
(€/l liter)

Za zmesový komunálny odpad pre podnikateľov, ktorí sú na území obce
oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť na účel podnikania 

0,025

Za zmesový komunálny odpad  pre právnické osoby užívajúce nehnuteľnosť na
území obce na iný účel ako na podnikanie

0,025



1. Poplatok  za  zmesový  komunálny  odpad  sa  vyrubuje  rozhodnutím.  Poplatok  za
zmesový komunálny odpad je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. 

2. Poplatok  za  drobný  stavebný  odpad  sa  uhrádza  v hotovosti  poverenému
zamestnancovi  obce,  ktorý  odpad  prevezme  a  vydá  poplatníkovi  príjmový
pokladničný doklad. 

2. V Druhej časti sa Článok 6 nahrádza novým Článkom 6, ktorého text  bude znieť: 

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. Obec zníži  o 50% poplatok z dôvodu práce alebo štúdia mimo trvalého pobytu, ak
poplatník  predloží  obci  kópiu  nájomnej  zmluvy,  alebo  pracovnej  zmluvy  alebo
zálohového predpisu od správcu nehnuteľnosti z ktorej je zrejmé že v mieste školy,
alebo  práce  uhrádzajú  aj  poplatok  za  komunálne  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 rozhodnutím je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia  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. 

Druhá časť

1. Návrh VZN bol vyvesený od   09.11.2015 do  25.11.2015.   

2. Obecné zastupiteľstvo obce Považany sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 
nariadenia uznesením číslo 87/2015 dňa  26.11.2015.

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  od 1.1.2016.

V Považanoch dňa  27.11.2015     

                                                 Mgr. Eva Ninisová

 starostka  


