
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  
 

Lom nad Rimavicou č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lom nad Rimavicou vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, §8,§36,§43,§51,§51,§59,§83, ods. 

1a2,§98,§103 ods.1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len ,,zákon o miestnych daniach 

a poplatku“) sa uznieslo na tomto: 

 

všeobecne záväznom nariadení 

 

PRVÁ ČASŤ 

§1 

 

Predmet úpravy  

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len ,,nariadenie“) obec Lom nad Rimavicou  

a) Ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, 

b) Určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť 

daňovníka a poplatníka,  

c) Ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku  

 

 

§2 

 

Druhy miestnych daní  

1) Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá, sú: 

a) Daň z nehnuteľností  

b) Daň za psa 

c) Daň za užívanie verejného priestranstva  

d) Daň za ubytovanie  

e) Daň za predajné automaty a daň nevýherné hracie prístroje 

 

2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

 

 

 



§3 

 

Zdaňovacie obdobie  

1) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a),b),e),f) miestneho 

poplatku a v § 2 ods.2 a ods.3 je kalendárny rok 

2) Zdaňovacím obdobím miestnej dane uvedenej v §2 ods. 1 písm. c tohto nariadenia je 

doba  

- Každý aj začatý deň, počas ktorého sa verejné priestranstvo užíva 

- Každá aj začatá hodina, počas ktorej skutočne dočasne parkuje motorové 

vozidlo na vyhradenom mieste  

3) Zdaňovacím obdobím miestnej dane § 2, ods.1 písm. ) za ubytovanie je každé prechodné 

ubytovanie fyzickej osoby v evidovanom zariadení poskytujúcom tieto služby.  

 

 

§4 

 

Daň z nehnuteľností  

 

1) Daň z nehnuteľnosti zahŕňa  

a) Daň z pozemku 

b) Daň zo stavieb 

c) Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome  (ďalej len, daň 

z bytov“ 

2) Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Lom nad Rimavicou  

 

 

§5 

 

Daňovník  

 

1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, je  

a) Vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len ,,kataster“) 

b) Správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce 

alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný 

v katastri 

2) Daňovníkom dane z pozemkov je  

a) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie 

náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou 

až do vykonania pozemkových úprav 

b) Nájomca, ak 

1. Nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov 

a nájomca je zapísaný v katastri, 

2. Má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom 



3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá 

pozemok skutočne používa 

4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane 

z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak 

sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní 

spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.  

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§6 

 

Predmet dane a hodnota pozemkov  

 

 Predmetom dane z pozemkov sú pozemky: 

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady – hodnota pozemku je 0,1141eur/m2 

b) Trvale trávne porasty – hodnota pozemku je 0,0239 eur/m2 

c) Záhrady – hodnota pozemku je 1,32 eur/m2 

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – hodnota pozemku 0,1120 eur/m2 

 

 Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom 

 

e) Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske lesy  

f) Zastavané plochy a nádvoria – hodnota pozemku je 1,32 eur/m2 

g) Stavebné pozemky – hodnota pozemku je 13,27 eur/m2 

h) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov(na výrobu elektriny, zo slnečnej energie, 

trafostanice, predajné stánky)  – hodnota pozemku je 1,32 eur/m2 

 

 

§8 

 

Základ dane 

 

1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku 

je 0,25 % zo základu dane.  

2. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v zmysle ust. §8 ods. 2 

a 4 zákona u pozemkov v tomto členení:  

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,75% zo základu dane, 

b) Trvale trávne porasty 0,75% zo základu dane  

c) Záhrady na 0,75% zo základu dane  

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,75% zo základu dane  

e) Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy obec 

neurčuje 



f) Zastavané plochy a nádvoria na 0,30% zo základu dane 

g) Stavebné pozemky na 0,30% zo základu dane  

h) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 1,25 % zo základu dane 

 

 

§9 

 

Výpočet dane  

 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane  a ročnej sadzby dane. 

 

 

 

 

DAŇ ZO STAVIEB  

 

§11 

 

Základ dane  

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa        

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do 

zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie.  

 

§12 

 

Sadzba dane  

 

1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku 

je 0,033 eura za každý začatý m2 zastavanej plochy.  

2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec zvyšuje v obci pre:  

a) Stavby na bývanie a drobné stavby do 25m2, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu na 0,07eur 

b) Stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie, 

vrátane na vlastnú administratívu na 0,07 eur za každý začatý m2 zastavanej 

plochy.  

c) Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,30 eur za každý začatý m2 zastavanej 

plochy  

d) Samostatne stojace garáže, postavené mimo bytových domov na 0,20 eur za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

e) Stavby hromadných garáží na 0,25 eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

f) Stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou 0,25 eur za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy 



g) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu na 0,15eur za každý aj začatý m2 zastavenej plochy 

h) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 

0,65 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

i) Ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/na 0,10 eur za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy  

 

3) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,03 eur za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pre stavby a)b)d)e)f)g)h)i) 

4) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,30 eur za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pre stavbu c). 

 

 

 

DAŇ Z BYTOV   

 

§13 

 

Daňovník  

 

Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ustanovení § 13 zákona  

 

 

§14 

 

Predmet dane  

 

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, kde aspoň jeden byt, alebo nebytový priestor 

nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby – sú byty a nebytové 

priestory.(ďalej BaNP) 

 

§15 

 

Základ dane  

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru( BaNP) 

v m2.  

 

 

 

 

 



§16 

 

Sadzba dane 

 

Ročná sadzba dane z bytov v zmysle §16 ods.2 zákona je za každý aj začatý m2 podlahovej 

plochy bytu určená na 0,07 eur. 

Ročná sadzba dane z nebytových priestorov v zmysle §16 ods.3 zákona je za každý aj začatý 

m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určená na 0,08 eur.   

 

§17 

 

Výpočet dane 

 

Daň z bytov a nebytových priestorov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §15 a ročnej 

sadzby dane z bytov a nebytových priestorov podľa §16.  

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI  

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane  

 

1) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov 

a) Pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 

b) Močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, vetrolamy a pásma 

hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa 

c) Časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 

bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy 

telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na 

rozvodoch vykurovacích plynoch a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod 

elektrickej energie a vykurovacích plynov 

d) Pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 

e) Pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, 

prírodných pamiatok  a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým 

stupňom ochrany 

f) Pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave 

g) Pozemky užívané školami a školskými, cirkevnými a zdravotníckymi zariadeniami   

h) Lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného 

začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).  

2) Obec oslobodzuje od dane zo stavieb stavby, slúžiace školám, školským, cirkevným 

a zdravotníckym  zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej pomoci.  

3) Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie §12 ods. 2 o 50% zo sadzby dane, vo vlastníctve 

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.  

4) Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný 

úrad obce o oslobodenie alebo o zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku 

oslobodenia od dane alebo zníženia dane. V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce 

pre vznik a zánik oslobodenia od dane alebo zníženia dane a každú zmenu týchto 

skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu do 30 dní odo dňa, keď tieto 

skutočnosti alebo ich zmeny nastali.  

5) Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia dane  doloží  

a) List vlastníctva 

b) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

6) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému 

správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia v ktorom mu vznikla daňová 

povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do 

tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbanie dane 

z nehnuteľnosti. Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje 

zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť 

vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní 

odo dňa vzniku daňovej povinnosti.  

7) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve 

viacerých osôb ( §5 ods. 4, §9 ods.3 a § 13 ods.2), priznanie podá každá fyzická osoba 

alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou 

určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane 

pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

8) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane 

a daň si sám vypočítať. 

9) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, 

titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú 

osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, 

identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný 

vyplniť údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené 

podľa osobitného predpisu.  

10) PLATENIE DANE  

a) Vyrúbaná daň z nehnuteľnosti je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15 

dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 31. júla, 30. 

septembra a 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje, 

ak presahuje 33,20 eur. 

b) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,19 eur a právnickej osobe 

331,93 eur je splatná naraz do 30. júna bežného roka 

c) Daň možno dobrovoľne zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené 

v predchádzajúcom odseku. 

 

 



TRETIA ČASŤ 

 

DAŇ ZA PSA  

 

Povinnosť daňovníka  

 

Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik daňovej 

povinnosti v lehote do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

  

Článok 1 

Predmet dane  

 

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 na sprevádzanie nevidomej osoby 

d) Pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

                                                  Článok 1 

Daňovník 

 Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:  

a) Vlastníkom psa alebo 

b) Držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

 

         Článok 3 

        Základ dane 

Základom dane je počet psov  

 

Článok 4 

Sadzba dane  

Správca dane – Obec Lom nad Rimavicou určuje v zmysle §25 zákona ročnú sadzbu za 

jedného psa a kalendárny rok takto: 

a) V obci je poplatok za jedného psa 4,- eur 

b) V osade Javorina je poplatok za 1 psa 2,- eur  

 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  

 

Článok 5 

Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť vznikla prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psy, a zaniká  prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.  



 

Článok 6 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane  

1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie 

obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobie, 

v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

2)  Obec vyrubí daň rozhodnutím, splatná je do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 

vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti 

podľa § 26, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúci mesiac 

zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

5) Daň sa platí v hotovosti, do pokladne obce prevodom z účtu daňovníka, alebo 

vkladom na účet obce číslo: SK93 5600 0000 0020 0287 1001 vedený v Prima banke 

Slovensko a.s. Brezno 

 

 

Článok 7 

Správa dane  

 Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

 

§30 

 

Predmet dane 

Verejné priestranstvá a ich užívanie  

 

1) Verejnými priestranstvami v obci sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné 

priestranstvá na:  

a) Umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného 

zariadenia 

b) Umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo 

vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo 

vlastníka skládky 

c) Umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií  

d) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 



3) Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného 

užívania verejného priestranstva v lehote do 3 dní pred začatím  užívania verejného 

priestranstva najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva.   

 

 

§33 

Sadzba dane 

1) Obec určujú sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva: 

a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného 

zariadenia 1,50 eura za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 

b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 eura/ za každý aj začatý m2a 

každý aj začatý deň 

c) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,50 eura za každý aj 

začatý m2 a každý aj začatý deň 

d) za umiestnenie skládky 0,10 eura za každý aj začatý m2 a každý aj začatý 

deň 

e) za trvale parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,05 eura za každý 

aj začatý m2 a každý aj začatý deň 

 

§34 

Spôsoby vyberania dane  

Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne obce  

b) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu : SK93 5600 0000 0020 0287 

1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. Brezno  

 

 

PIATA ČASŤ  

DAŇ ZA UBYTOVANIE  

 

§31 

Predmet dane  

1) Predmetom dane za ubytovanie jej odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania uvedené v ust. § 37 zákona. 

Mieste príslušnou obcou, je obec na území ktorej sa zariadenie nachádza.  

2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Daň je 

splatná priamo pri ubytovaní – prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia 

      3) Vybratú daň je platiteľ dane povinný odviesť obci do 15 dní po skončení kalendárneho         

roka bez vyrubenia 

§32 

Základ dane  

 Základom dane je počet prenocovaní 

 

 



§33 

Sadzba dane  

 Daň je 0,50 eur za každú osobu a prenocovanie  

 

§34 

Spoločné ustanovenia  

 

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý  odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. Je povinný viesť preukázanú evidenciu ubytovaných osôb na účely  dane za 

ubytovanie ktorú zašle správcovi dane vždy do 15. dňa nasledujúceho po skončení  

príslušného roka.  

2) Daň sa platí v hotovosti do pokladne obce, prevodom z účtu daňovníka, alebo vkladom 

na účet obce číslo účtu: SK93 5600 0000 0020 0287 1001 vedený v Prima banka 

Slovensko, a.s. Brezno  

 

ŠIESTA ČASŤ  

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A 

 DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY  

 

 

SIEDMA ČASŤ  

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

§77 

Platenie poplatku  

 

1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce platí poplatník, ktorý je určený v §77 ods. 2 zákona o miestnych daniach 

a poplatku. 

2) Poplatok od poplatníka v ustanovujúcej 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, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 

poplatku zástupca, alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo 

správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý 

poplatok pre obec vyberie 

b) Správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec.    

3) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti 

jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť obci.  

 

§78 

Sadzba poplatku  



 

1) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

obdobie jedného kalendárneho roka.  

a) Pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,02738eur/0,03eur a kalendárny 

deň 11 eur  

 

b) Sadzba poplatku za kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje 

vo výške 0,02,-€. ( od 0,015 do 0,078), alebo za liter sadzba 0,04€.( 0,033 do 0,0531) 

2) U právnických osôb podnikateľov sa určuje vo výške 35,00 eura/rok  

U fyzických osôb podnikateľov sa určuje vo výške 20,00 eura/rok  

 

 

 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku  

 

1) Povinnosť platenia poplatku vzniká pre: 

a) Fyzická osoba 

- Dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt 

- Dňom vzniku oprávnenia užívať 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,  

b) Právnickú osobu 

- Dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie 

c) Podnikateľa  

- Dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel podnikania  

2) Povinnosť platenia poplatku zaniká:  

a) Pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu v evidencii obyvateľov obce 

b) Pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia 

užívať nehnuteľnosti uvedené v ods.1  

3) Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik  

povinnosti platenia poplatku. 

 

Spôsoby zaplatenia poplatku  

 

Poplatník môže pri množstvovom zberu zaplatiť obci poplatok: 

a) spôsobom 

- v hotovosti priamo do pokladne obce 

- bezhotovostným prevodom na účet obce Lom nad Rimavicou číslo účtu 

SK93 5600 0000 0020 0287 1001 vedený v Prima banke a.s., pobočka 

Brezno  



b) formou  

- šeku 

- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet obce 

 

 

 

Splatnosť poplatku  

 

1) Paušálny poplatok za komunálnemu odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obecný 

úrad obce každoročne do 15. marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je splatný 

do 30. júna  

 

Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku  

 

Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí 

poplatníkovi podľa §83 zákona o miestnych daniach a poplatku, na základe 

predložených podkladov:  

a) K §83ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku – potvrdenie 

zamestnávateľa alebo doklad ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt 

alebo na trvalý pobyt 

b) K §83 ods.1 písm. b) zákona o miestnych daniach a poplatku – potvrdenie 

vojenského útvaru alebo vojenskej správy 

c) K §83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych daniach a poplatku – z dôvodu:  

- Choroby alebo hospitalizácie v nemocnici alebo v liečebnom ústave, 

potvrdenie obvodného lekára 

- Služobnej cesty mimo bydliska, potvrdenie zamestnávateľa 

- Iného, čestné vyhlásenie  

 

 

Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku  

 

1) Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži alebo odpustí 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v prípade že ide:  

a) O poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na 

internáte, ubytovaní alebo inej nehnuteľností – potvrdenie o ubytovaní vtedy je 

poplatok 2,50 eur na osobu za kalendárny rok  

b) Obyvatelia, ktorí pracujú v zahraničí a v Bratislave a Košiciach – pracovná 

zmluva vtedy je poplatok 2,50 eura na osobu a kalendárny rok 

2) O zníženie alebo odpustenie poplatku, poplatník písomne požiada obec v lehote do 30 

dní: 

- Odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok 

- Odo dňa vzniku prípadu uvedeného v ods.1písm.a/ 

 

 

ÔSMA ČASŤ  



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1) Daňovník dane z nehnuteľnosti podľa tohto zákona je povinný podať daňové priznanie 

prvý krát do 31. januára alebo v lehote určenej správcom dane podľa §103 ods. 2 okrem 

daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4 

daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 29. februára 2020 správca 

dane vyrubí daň najneskôr do 30. septembra 2020. Takto vyrubená daň je splatná do 15 

dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 

2) Oslobodenie od dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na 

domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty 

na oslobodenie.    

3) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa §9 ods. 1 písm. g) až j) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 317/1992zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších 

predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11 c ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej   rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 

zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.  

4) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods.3 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších 

predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.   

 

 

§103 

Prechodné a záverečné ustanovenia  

 

Toto všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Lom 

nad Rimavicou na svojom zasadnutí dňa 10.12.2019 uznesením č. 79/2019  

 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  

 

 

 Vyvesené  Lome nad Rimavicou dňa 11.12.2019 

 

 Zvesené z úradnej tabuli dňa ......................................... 

 


