
 
 

  
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
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             Vyvesené na úradnej tabuli:  01.12.2010 
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Obecné zastupiteľstvo v Pružine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v  znení  neskorších  predpisov a   zák. č. 582/2004 Zb.  z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     v y d á v a   pre 
územie obce Pružina toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2010 

 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Pružina 
 

Prvá časť  
Úvodné ustanovenia 

Čl. 1 
 
  1/    Toto  všeobecne  záväzné nariadenie /ďalej  VZN/   ustanovuje druhy miestnych daní  
a miestne poplatky za komunálne odpady a  drobný stavebný odpad, ktoré sa vyberajú za 
príslušný kalendárny rok,   jednotlivé  sadzby poplatkov,   vznik  a  zánik  povinnosti  
platenia   poplatkov,  ďalej  ustanovuje   ohlasovaciu povinnosť  o vzniku    a  zániku   
poplatkovej   povinnosti,    splatnosť   poplatkov   a   úľavy a oslobodenia od platenia 
poplatkov, spôsob,  formu  a  miesto pre zaplatenie poplatkov a aj ďalšie náležitosti  
vyberania miestnych poplatkov na území obce Pružina. 
   
   2/ Obec Pružina vyberá na spravovanom  území,  ktorým  je celé územie obce  Pružina, 
tieto miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad: 
 
a/   daň za užívanie verejného priestranstva, 
b/   daň za ubytovanie,    
c/   daň za psa  
d/   nevýherné hracie prístroje 
 

Druhá časť  
Daň za užívanie verejného priestranstva 

Čl. 2 
 
  1/    Daň   za užívanie  verejného    priestranstva  platí    za  osobitné   užívanie    verejného 

priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie  
 
 



 
        služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcii,  
         umiestnenie skládky, trvalého parkovania vozidla na verejnom priestranstve a pod. 
  2/    Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve 

bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely. Daň sa 
neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa 
na ich umiestnenie  na  verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo 
kolaudačné rozhodnutie.   

      3/   Verejným  priestranstvom   na  účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia  
a trhovisko. Za verejné priestranstvo sú určené všetky verejnosti prístupné pozemky 
v obci, okrem tých,   ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou 
obcí, alebo ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia 

  4/   Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá 
právnickej  alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie  vozidlom / napr. motorové  
vozidlo, vrak motorového vozidla, obytných príves/ na tom istom mieste. 

  5/   Poplatok  platia právnické  a fyzické osoby,  ktoré užívajú  verejné priestranstvo 
uvedené   v  ods. 1/. 

  6/    Sadzba za užívanie verejného priestranstva   
             a/   za umiestnenie skládok /podmienené povolením obce/ 0,07 €  za m2 okrem dňa        

umiestnenia  skládky, 
             b/   za umiestnenie cirkusu, lunaparku, strelnice alebo inej atrakcie 0,07 € za m2   

okrem  dňa umiestnenia, 
             c/   za dlhodobé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve – 6,65 € polročne 
  7/  Daňová povinnosť vzniká okrem prvého dňa započatia  činnosti a zaniká dňom     

ukončenia úkonu, ktorý je predmetom zdanenia. 
  8/  Ohlasovaciu povinnosť je povinná vykonať právnická alebo fyzická osoba písomne    

bezprostredne  pred  akciou,  prípadne  v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie 
verejného priestranstva. 
Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 
vplyv na výšku stanoveného, resp. zaplatenej dane. 
Daňovník je povinný oznámiť, Obecnému úradu v Pružine skutočnosť, že osobitné 
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do 
pôvodného stavu.              

  9/  Splatnosť dane sa určuje takto :      
           -  za skládky pri vydaní povolenia v hotovosti od občana a prevodným  príkazom   

od  právnickej osoby, 
    - za cirkusy, lunaparky pri vydaní povolenia, 

  - za trvalé parkovanie polročne, vždy k 30.6. a 31.12. príslušného kalendárneho    
roka 

                              
     

Článok  3 
Daň za psa 

 
1/  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo    

právnickou  osobou 
2/  Predmetom dane za psa nie je 
          a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely  
          b/ pes umiestnený v útulku zvierat 
 
 
 



 
 
          c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým   

zdravotným postihnutím 
3/  Daňovníkom je fyzická osoba 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 : 
                a/ 6 € ročne za jedného psa a kalendárny rok  
                b/ v odľahlých častiach obce je sadzba dane  3,5 € za jedného psa a za kalendárny                

rok,  pričom za každého ďalšieho psa sadzba dane nie je znížená.  
                     Úľavy sa týkajú občanov bývajúcich na číslach domov: 1, 37, 124,  204, 327, 

390, 497, 571, 604,  607, 609 .  
  6/  Daň sa platí jednorázovo do  31.3. kalendárneho roku. 
  7/  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti 
  8/  Písomné oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti sa doručuje na Obecný 

úrad v Pružine a musí obsahovať najmä označenie vlastníka psa menom, 
priezviskom, adresou trvalého pobytu  

  9/ Spôsob vyberanie dane: 
       a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Pružine 
       b/ poštovou poukážkou 
       c/ na účet Obce Pružina 
 
           

Článok  4 
Daň za ubytovanie 

 
1/ Základom dane je počet prenocovaní 
2/ Sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie    
3/ Platiteľom je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia 
4/ O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Tieto údaje 

oznamuje správcovi dane vždy štvrťročne, do 10.-teho dňa nasledujúceho štvrťroka.  Daň 
za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti 
a v eurách. 

5/ O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 
náležitosťami. 

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

7/ Prevádzkovateľ daň odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom: 
         a/ v hotovosti do pokladne obecnému úradu 
         b/ poštovou poukážkou 
         c/ prevodom na účet 
   

Článok 5 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

         
1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.  

 
 
 



 
 
2/ Nevýherné hracie prístroje sú 
        a/ elektronické prístroje na počítačové hry 
        b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné 

hry. 
  3/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje  

prevádzkuje. 
4/ Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov  
5/ Sadzba dane je 34 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
6/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 

zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
  7/  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie  obdobie 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť.  

8/  V ďalších  zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

9/  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi  
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená.  

10/ Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením na Obecný úrad 
v Pružine. Písomné oznámenie pri vzniku a zániku daňovej povinnosti   obsahuje: 
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto 
prevádzkovania. 

11/ Spôsoby vyberania dane: 
              a/ prevodným príkazom 
               b/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Pružine. 
 

Článok 6 
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie  komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov 
 

1.  Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/ sa platí 
za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 
na území obce. 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak,  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 záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel 
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha /ďalej len 
nehnuteľnosť./  

  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 a pobyt a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ tohto 
ustanovenia  v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať  

 
 



 
 
     alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu   

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a/ vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých    
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok 
ručí zástupca lebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku 
zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu určí 
ho obec 

b/    správa, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec /ďalej   
len platiteľ/ 

5. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti plnenie 
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 
z nich.       

6. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z  povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa b.1, ak na jeho základe: 

a/  užíva priestory nehnuteľnosti  vyhradené  na prechodné ubytovanie a v zariadení  
na to určenom, 

b/  užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu 
alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosti, ktorú má právo 
užívať alebo ju užíva aj poplatník 

c/  v nehnuteľnosti,  ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti 
a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné 
odpady. 

 
II. Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

1. Poplatník je povinný ohlásiť obci Pružina do jedného mesiaca: 
 odo dňa povinnosti platiť poplatok 
 odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej 

povinnosti ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré sa platil 
poplatok, ak došlo k zmene už ohlásených údajov 

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného 
pobytu /ďalej len identifikačné údaje 

b/  ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b/ alebo c/ názov alebo obchodné 
meno, číslo alebo miesto podnikania, IČO 

c/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka 
d/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady 

potvrdzujúce uvádzané údaje, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj  
doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku. 

2. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Splatnosť poplatku  je určená vydaným 
platobným výmerom 

 
4. Sadzba poplatku a určenie poplatku 

 vlastníctvom nehnuteľnosti na území obce, 
 trvalým alebo prechodným pobytom na území obce 

 
 
 
 
 



 Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň. 
 Sadzba  poplatku je vo výške 0,0548 € na osobu a kalendárny deň  /t.j. 20 €/ rok  

na osobu/ pre občana s trvalým pobytom  
 Sadzba poplatku je vo výške 0,0356 € na vlastníctvo nehnuteľnosti v obci  a deň 

t.j. 13  €  
 a/ Pre poplatníka podľa bodu 1.a/ sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať 
poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať. 

b/    Pre poplatníkov  podľa bodu 1 b/ a c/ sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku, počtu 
kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov /§ 79  ods. 3 
zákona č. 582/2004  Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO/ 

 
Koeficient  stanovený obcou pre jednotlivé prevádzky:  
a/ predaj zeleniny a ovocia, predaj potravín a rozličný tovar   - koeficient 1 /20 €/ 
b/ služby a ostatná činnosť / školská činnosť, výroba drevárska a odevov,  

poľnohospodárska, zdravotná a iné/ - koeficient  0,8 /16 €/ 
c/  kapacitu reštauračných alebo iných pohostinných služieb - koeficient  0,48  
d/  za ubytovacie služby  /priemerný počet ubytovaných za kalendárny rok/ - koeficient 0,48 
3.  Správca poplatku určil jednorazový poplatok za  využitie veľkorozmerového kontajneru 

na objemový odpad  vo výške 50€.  
 
                                                   Zníženie poplatku 
  
5.1. Správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok /§ 83 zákona 582/04 Z.z./ za obdobie, za 
ktoré poplatník preukáže na základe predložených dokladov: 
 
a/  občan, ktorý má v obci trvalý pobyt, ale s rodinou žije dlhodobo v zahraničí  

Dokladom  preukazujúcom dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie cudzineckej polície, 
prípadne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu 

b/ občan, ktorý sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého zdaňovacie obdobia 
mimo územia obce 

c/ občan, ktorý sa zdržiava mimo obce a prinesie doklad o zaplatení poplatku za 
komunálny odpad v inej obci, v ktorej platí na základe prechodného pobytu 

 
Obec Pružina môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých 
prípadoch poskytnúť úľavu a poplatok znížiť: 
 

a)   na sadzbu  0,028 € za kalendárny deň t.j. ročný poplatok 10 € občanovi, ktorý sa 
v predchádzajúcom  kalendárnom roku  dlhodobo zdržiaval v zahraničí.  Správca 
poplatku  určil viac ako 180 dní po sebe nasledujúcich  
 Dokladom preukazujúci dôvod zníženia poplatku je potvrdenie od 

zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na 
území iného štátu. 

  Úľavu si poplatník uplatní formou žiadosti na Obecnom úrade v Pružine do 
31.01.spoplatňovacieho obdobia 
 
 
 
 
 
 



 
 b)  na sadzbu  0,0329 € za kalendárny deň  - ročný poplatok 12 € študentovi,   ktorý 

je z dôvodu štúdia  ubytovaný  mimo územia obce.                
 Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve 

školy    a preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia.  
 Úľavu si poplatník uplatní na Obecnom úrade v Pružine v termíne do      

31.01.spoplatňovacieho obdobia 
     
       c) poplatníkovi,  ak uhradí   poplatok  za príslušný kalendárny rok do 31.3.   

príslušného kalendárneho roka na 0,0521 € za kalendárny deň /t.j. 19 € /, ale 
musí uhradiť poplatok za všetkých členov domácnosti naraz. 

 
       d)  deťom s preukazom ZŤP/S  na 0,006 € na deň (t.j. 2 €) 

 Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia je preukaz  dieťaťa ZŤP/S . 
 Rodičia dieťaťa, ktoré je novým držiteľom preukazu ,tento predložia do 31.01. 

na  Obecnom úrade v Pružine 
 
e)  na sadzbu 0,014€ t.j. 5 € ročne pre obyvateľov v odľahlých častiach obce 

  Úľava sa poskytuje bez žiadosti na základe údajov z evidencie Obecného         
úradu v Pružine 

 
Po uplynutí stanovenej lehoty t.j.  do 31.1. spoplatňovacieho obdobia   nárok na 
poskytnutie úľavy alebo oslobodenia od poplatku  z a n i k á 
 

 
Článok 7 

Splatnosť poplatku 
 
Poplatok je vyrubený platobným výmerom a poplatok je splatný do  31.marca bežného 
zdaňovacieho obdobia. 
Poplatky podľa platobného výmeru je možné uhrádzať 
            - hotovosti do pokladne Obecného úradu v Pružine, 
            - na účet Obce Pružina 
            - poštovou poukážkou 
 

Článok  8 
Spoločné ustanovenia 

 
1/ Konanie vo veciach poplatkov  riadi zákon č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov  

v znení neskorších zmien a doplnkov. 
2/ Správu poplatkov vykonáva obec, ktorá ich vo svojom územnom obvode zaviedla. 
3/ Poplatník príslušného poplatku je povinný v stanovenej  lehote oznámiť údaje tak, aby sa  

jednoznačne mohla určiť výška poplatku. 
4/  Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na  ceny smerom nahor. 
5/  Poplatník platí /odvádza/ poplatky správcovi poplatkov – obci Pružina týmito spôsobmi: 
      a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Pružine            
      b/ poštovou poukážkou, 
      c/ odvodom na účet obce Pružina, prevodným príkazom. 
 
 
 
 



 
Článok  9 

Záverečné ustanovenia 
 

1/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 
zák.  SNR č.  582/2004 Zb.  o  miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

2/  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pružine   
dňa 19.11.2010, uznesením č. 6/2010 

3/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011 
4/ Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 4/2010 sa ruší VZN č. 6/2009 
5/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Pružine.  
 
 
 
V Pružine dňa: 22.11.2010 

 
 

 
                                                                                                 Michal Ušiak 
                                                                                                 starosta obce 
 


