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Nariadenie obce Veľké Rovné č. 160/2022 

o stanovení miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné podľa ustanovení Zák. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení a Zák. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady uznieslo sa dňa 15.12.2022, uznesením č. 16/2/9 na tomto 
všeobecne záväznom nariadení obce : 
 

 Čl. 1 
Druhy miestnych daní 

 
Na území obce Veľké Rovné sa vyberajú tieto miestne dane : 

- daň z nehnuteľností ,daň za psa, 
- daň za užívanie verejného priestranstva, 
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 Čl. 2 

Vysvetlenie pojmov 
 
Daňovník - fyzická alebo právnická osoba, bližšie určená v článkoch nariadenia. 
Správca daní - Obec Veľké Rovné. 
 

  Čl. 3 
Daň z nehnuteľností a daň za psa 

 
Daň  z   nehnuteľností je   upravená  v samostatnom nariadení obce o podmienkach určovania 
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Veľké Rovné a o dani za psa v príslušnom 
kalendárnom roku. 
 

Čl. 4 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 
2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
3. Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
4. Daňová povinnosť  vzniká začatím  užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 

užívania verejného priestranstva. Verejné priestranstvo sa  môže  začať  používať o 6.00 
hod. a končí spravidla o 18.00 hod., v prípade potreby s odôvodnením sa  môže predĺžiť 
používanie verejného priestranstva. Každý, kto  začne  používať verejné    priestranstvo si 
najskôr vyzdvihne  Rozhodnutie   na  príslušnom  oddelení a  zaplatí daň  za užívanie 
verejného priestranstva.      

5. Sadzba dane  je stanovená za každý aj začatý m2 voľnej plochy  2€   za  jeden  aj neúplný 
deň pri predaji a pri poskytovaní služieb na trhových miestach v obci, za zastrešené 
trhové miesto 4 €  a  3  € pri  príležitosti  miestnych hodov (piatok, sobota, nedeľa) 
každý hodový deň, vianočných trhov. 

6. Sadzba za pridelenie parkovacieho miesta  je 2,40 €/m2, (rozmer parkoviska 20 m2). ZŤP 
majú parkovacie miesto bezplatne. 

7. Daň sa platí pri ohlásení daňovníka v hotovosti správcovi dane. 
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Čl. 5 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Poplatok 
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Drobný stavebný odpad, ktorý 
vzniká na území obce Veľké  Rovné  môžu obyvatelia  doviesť  do Zberného dvora 
v rozsahu  do1m3od jednej fyzickej osoby zdarma. 

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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,  

b) občan bez trvalého pobytu a prechodného pobytu na území obce, ktorý sa v obci 
zdržiava a bol mu vlastníkom nehnuteľnosti  zrušený trvalý pobyt /bezdomovec/, 
pokiaľ sa nepreukáže  potvrdením o tom, že uhrádza poplatok v inej obci 

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  
na území obce na iný účel ako na podnikanie,  

d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na účel podnikania. 

3. Povinnosť platenia poplatku zaniká: 
- pre fyzickú osobu  dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 
- z evidencie obyvateľov obce. 
- pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať 
- nehnuteľnosti 

 
Sadzba poplatku 

 
Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím za kalendárny rok. 
1. Sadzba poplatku je  0,0987 € za osobu a kalendárny deň. 
 
2. Pri nehnuteľnostiach trvale a prechodne neobývaných je stanovený poplatok 

0,0603€ za osobu a kalendárny deň. 
 
3. Sadzba poplatku v prípade množstvového zberu pre držiteľov  odpadov – fyzické 

osoby, podnikatelia a právnické osoby sa  vyrubuje rozhodnutím pre držiteľov  
zbernej nádoby :  110 l – 80 €/rok,  240 l – 140€/rok,  1100 l – 450 €/rok.  

 
Určenie poplatku 

 
1. Obec určuje poplatok za zdaňovacie obdobie ako súčin  sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých  má alebo bude mať poplatník 
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo 
je oprávnený ju užívať, 

2. Súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa 
dennej produkcie komunálnych odpadov, podľa ods. 3  

3. Obcou ustanovený koeficient podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych  daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení zmien a 
doplnkov  = 1.            
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Vrátenie,  zníženie a odpustenie poplatku 

 
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť  

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie podmienok na 
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo VZN obce. 

2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila vo VZN, že viac ako 90 dní v 
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Pre účely zníženia 
poplatku sa použije sadzba vo výške 0,0384 Eur na osobu a kalendárny deň.   

3. Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na 
základe žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť   na základe  ktorej:  
a) prestane byť poplatníkom:   
- je potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie obce 

prechodného pobytu o úhrade poplatku,  zmena vlastníctva nehnuteľnosti  
b) ruší podnikateľskú činnosť 
- je výpis príslušného živnostenského, obchodného alebo iného registra. 
c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia 
- pozostalí predložia úmrtný list. 

 
4. Obec poplatok zníži na základe žiadosti poplatníka a dokladom potvrdzujúcim 

skutočnosť po  predložení nasledovných dokladov: 
a) osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu  zamestnania prechodný pobyt mimo územia obce 
alebo sú ubytované mimo územia obce. 
- potvrdenie o prechodnom  pobyte  v mieste  pôsobenia,  pracovná zmluva  a 

potvrdenie  zamestnávateľa o dĺžke pobytu mimo obce  a doklad o  úhrade poplatku  
za odpad počas neprítomnosti v obci, pričom  uvedené doklady  musia byť v  
slovenskom alebo  českom jazyku,   

b) študenti, ktorí študujú mimo obec Veľké Rovné  a  ich štúdium je spojené 
s ubytovaním v inej obci  

- potvrdenie  o návšteve  školy,   potvrdenie  o  ubytovaní,  nájomná zmluva   a   doklad  
z príslušného úradu o tom, kde uhrádzajú poplatok za odpad  za obdobie neprítomnosti 
v obci. 

c) potvrdenie príslušného  vojenského útvaru o výkone profesionálnej vojenskej služby 
mimo obec s vyznačením doby neprítomnosti v obci, 

d) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o umiestnení poplatníka v ňom, 
e) potvrdenie sociálneho zariadenia o umiestnení poplatníka v ňom 

5. Požadované doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka. 
6. Poplatok nižší ako 3,- €  sa poplatníkovi nevracia 
7. Občan, ktorý sa preukáže preukazom ZŤP a Komplexným posudkom ÚPSVaR, (nie 

Sociálna poisťovňa),  kde bude miera  funkčnej poruchy uvedená  od 70 %, poplatok sa 
tejto osobe odpúšťa. 

8. Osoba, ktorá v kalendárnom roku dovŕši vek 90 rokov, poplatok sa jej odpúšťa. 
 
 

Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku 
 

1. Poplatok obec vyrubuje každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
2. Obcou vyrubený poplatok  sa uhrádza: 

a) štvrťročne  prostredníctvom platieb SIPO/ resp. účet – obyvatelia obce 
b) do konca apríla bežného roka do pokladne obce , resp. na účet – chatári/chalupári 
c) do konca  mája bežného roka do pokladne obce, resp. na účet - podnikatelia 
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Oznamovacia povinnosť 
 

1. Poplatník je povinný  v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej      
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti  

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu 
podľa  aj identifikačné  údaje za ostatných členov domácností,  

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú 

zníženie  alebo odpustenie poplatku.  
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku  a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť  obci do 30 dní odo dňa, 
keď tieto nastali. 

 
Záverečné ustanovenia 
 

1. Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a 
fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym 
odpadom, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je 
upravená v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Čl. 6 

Konanie 
 
V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podľa všeobecného predpisu  
o správe daní a poplatkov. 
 

Čl. 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zrušuje sa Nariadenie obce Veľké Rovné č. 153/20 o stanovení miestnych daní a  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
2. Toto nariadenie je účinné 1.1.2023 
   
 
 

 Mgr. Ladislav Kor ček 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
1. Zák. NR č. 511/1992 Zb.o správe daní a poplatkoch a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších 


