
Obec Radoľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  3/2008 

o miestnych daniach,    
 

ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci  Radoľa ako aj poskytovanie zníženia 

alebo oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2009.  

 

 

Všeobecné ustanovenia 

§ 1 

Druhy miestnych daní 
 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach (ďalej len VZN) sa 

ustanovujú na území Obce Radoľa nasledovné miestne dane: 

a) daň z nehnuteľnosti 

b) daň za psa 

c) daň za užívanie verejného priestranstva 

d) daň za ubytovanie 

e) daň za predajné automaty 

f) daň za nevýherné automaty. 

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

 

 

§2 

Zdaňovacie obdobie 

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

rok. 

 

§ 3 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

I. ČASŤ 

Daň z nehnuteľnosti 

§ 4 

 

1. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa 

a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len  „daň z bytov“). 
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DAŇ Z POZEMKOV 

§ 5 

Základ dane 

 

2. Základom  dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m
2 

a hodnoty pôdy za 1 m
2
 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 

582/2004 Z.z. v znení neskorších prepisov:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemkov 0,2984 €/m
2  

 

      b) trvalé trávne porasty  je hodnota pozemkov  0,0464 € /m
2 

  

 

3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku 

určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemku zistenej za 1 

m
2
, ktorú obec určuje takto: 

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy   0,23 €/m
2 

  

 

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená  vynásobením  výmery 

pozemkov  v  m
2
  a hodnoty pozemkov za 1 m

2
 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 

582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

a) záhrady  1,85 €/m
2
 

      b) zastavané plochy a nádvoria  1,85€/m
2
 

c) stavebné pozemky 18,58 €/m
2
 

d) ostatné plochy  1,85€/m
2
 

 

§6 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky 

druhu:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,30%   

b) trvalé trávne porasty vo výške 0,55%  

c) záhrady vo výške  0,36 %   

d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške  0,25 %  

e) zastavané plochy a nádvoria  0,37 %  

     f) stavebné pozemky  0,30%  

g) ostatné plochy  0,25 %  

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 7 

Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 12  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov  sa v celej obci určuje takto: 

 

a)   0,0830 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu 



 

 3 

b)  0,1162 € stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby slúžiace na 

skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu 

c)  0,3319 € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu 

d)  0,3320 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 

a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo 

bytových domov. 

e) 1,4938 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

f) 1,4938 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,  skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou. 

g) 0,3652 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 

2. K upravenej ročnej sadzbe dane zo stavieb uvedenej v § 7 ods. 1 tohto všeobecne 

záväzného nariadenia obec určuje  pri viacpodlažných stavbách príplatok vo výške 0,0332 

€  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

DAŇ Z BYTOV 

§ 8 

Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane z bytov podľa  § 16 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov  sa v celej obci  určuje takto: 

a)    0,132 za byty 

b)    0,132 za nebytové priestory. 

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

§ 9 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. Obec  poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na: 

a) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 

b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

c) močiare, ostatné neplodné plochy slatín 

d) pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje 

e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. 

 

2. Obec  poskytuje zníženie od dane zo stavieb a bytov takto: 

a) 40 % z dane zo stavieb  na bývanie  a bytov vo vlastníctve občanov držiteľov 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu 

(ŤZP/S),  ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 

b) 40 % z dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70  

rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 
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c) 20 % z dane zo stavieb  na bývanie  a bytov vo vlastníctve občanov držiteľov 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP),  ktoré slúžia na ich 

trvalé bývanie 

Ak má daňovník nárok na viacero daňových znížení súbežne, poskytne sa vždy len jedno 

daňové zníženie. 

 

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje  oslobodenie od dane z verejne prístupných 

stavieb (kaštieľ, základná škola, materská škola), zo stavieb využívaných na cirkevné 

účely.  

 

§ 10 

Vyrubenie dane 

 

1. Daň z pozemkov, stavieb a z bytov vyrubí správca dane  každoročne podľa stavu k 1. 

januáru príslušného zdaňovacieho obdobia . 

2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na 

základe ich dohody podal priznanie, to sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, 

stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov. V tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. 

3. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru 

kalendárneho roka. Pritom sa neprihliada na zmeny, ktoré nastanú v priebehu 

kalendárneho roka, s výnimkami stanovenými platnou právnou úpravou. 

 

§ 11 

Platenie dane 

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru.  

 

 

II. ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 12 

Základ dane 
 

Základom dane je počet psov. 

 

§13 

Sadzba dane 

 

 

Sadzba dane za psa  na území celej  obce je  3,31 € za jedného psa a kalendárny rok.   

 

§14 

Platenie dane 

 

Daň za psa je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru. 
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§15 

Evidencia psov 

 

1. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby 

psy známku nosili. Stratu známky daňovník povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty 

na Obecný úrad v Radoli. Za vydanie známky stanovuje obec sumu 0,33 €. 

2. Daňovník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane do 30 dní rozhodujúce skutočnosti 

pre vznik a zánik daňovej povinnosti (strata, úhyn psa a pod.), keď tieto skutočnosti 

nastali. 

 

III. ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

§ 16 

 

1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa tohto nariadenia. 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti  prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce a to miestne komunikácie, parky, športový areál v Riekach s výnimkou 

pozemkov, na ktoré má obec uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu (§ 663 

Občianskeho zákonníka) 

§ 17 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m
2
. 

 

§ 18 

Sadzba dane 

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m
2
 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý začatý deň. 

1. Za užívanie verejného priestranstva: 

a)  pre užívanie lunaparkom, cirkusom a podobných zariadení sa stanovuje sadzba 33,19 € /deň  

b) za užívanie verejného priestranstva - umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých  

palív, stavebného alebo iného materiálu 6,64 €/deň  

c) za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň,     

pokiaľ v ďalších ustanoveniach tohto VZN nie je  stanovená alebo určená iné sadzba 0,33 

€/deň. 

             

§19 

Oslobodenie od dane 

 

Obec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu 

a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu , ktorej 

celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

 

 

§20 

Platenie dane 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 
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IV. ČASŤ 

Daň za ubytovanie 

 

§ 21 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 

 

§22 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení 0,33 €. 
 

§ 23 

Povinnosti platiteľa 
 

Platiteľ je povinný denne viesť knihu ubytovaných s ich identifikačnými údajmi 

a v prípade kontroly predložiť túto knihu k nahliadnutiu kontrolnému orgánu. 

 

§ 24 

Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane 

 

Daň v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí za ňu  fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

poskytla prechodné ubytovanie (ďalej len prevádzkovateľ). 

1. Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – 

knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany. Kniha 

ubytovaných musí obsahovať: 

- meno a priezvisko ubytovaného 

- číslo občianskeho preukazu alebo pasu 

- trvalý pobyt 

- dátum príchodu a odchodu. 

2. Písomnú evidenciu o ubytovaných je platiteľ dane povinný zaslať správcovi dane  

štvrťročne vždy do 10. dňa  od skončenia štvrťroku. Náležitosti evidencie: 

- údaje o prevádzkovateľovi zariadenia 

- adresa zariadenia 

- obdobie  

- počet lôžok 

- počet prenocovaní  

- výška dane. 

3. Ak si platiteľ dane bude uplatňovať oslobodenie od dane v zmysle tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia musí predložiť s oznámením aj prefotený doklad ako napr. ŤZP, ŤZP-S. 

 

4. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne 

prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie musí obsahovať: 

- číslo potvrdenia 

- dátum vydania potvrdenia 

- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň 

- kto potvrdenie vystavil a kto prijal zaplatenú daň 

- počet prenocovaní 

- výška zaplatenej dane 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá potvrdenie vystavila. 
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§ 25 

Vyberanie dane 

 

1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom: 

- v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi 

potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ pre daňovú kontrolu, 

- prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je 

výpis z účtu z peňažného ústavu. 

2. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň nasledovne: 

a) v hotovosti do pokladne obce Radoľa  

b) poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane 

c) bezhotovostným prevodom na  príslušný účet správcu dane.  

 Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne do 20. dňa po 

uplynutí štvrťroka. 
 

 

§ 26 

 

Oslobodenie od dane 

- deti do 15 rokov 

- občanom, ktorí dovŕšia vek 70 rokov 

- občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) a ťažko 

zdravotne postihnutý s potrebou sprievodcu (ŤZP-S). 

 

V. ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§27 

Základ dane 

 

Základom dane je počet predajných automatov. 

 

§ 28 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane je 66,38 €  za jeden predajný automat a kalendárny rok.  

 

§29 

Platenie dane 

 

Daň za predajné automaty je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

 

VI. ČASŤ 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

§ 30 

Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
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§ 31 

Sadzba dane 

Sadzba dane je 66,38 €  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

 

§32 

Platenie dane 

Daň za nevýherné hracie prístroje je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 

 

 

VII. ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

§33 

Predmet poplatku 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

 

§ 34 

Poplatník 

 

1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, 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, 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 (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 v obci 

na účel podnikania. 

 

2. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov evidencie 

obyvateľov  vedenej na obecnom úrade v Radoli (trvalý a prechodný pobyt). 

3.  Poplatok platí: 

- vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľností, 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 nedôjde k určeniu 

zástupcu alebo správcu písomným oznámením takejto osoby obci Radoľa do 

termínu 31.1. príslušného roka, obec určí spomedzi vlastníkov alebo 

spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

-  správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,   
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-  platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ, 

- za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní 

povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti 

poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava 

mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj 

ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná 

bezodkladne písomne oznámiť obci. 

 

 

§35 

Určenie obdobia 

 

Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok. 

 

§ 36 

Sadzba poplatku 

 

1.  Paušálny poplatok 

Na území obce sa uplatňuje poplatok :  za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny poplatok). 

Sadzba poplatku je  

a)  pre poplatníka podľa § 34 ods. 1 písm. a)  pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie 

podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu 

0,02 € za osobu a kalendárny deň t.j. 7,30  €/osoba/ rok 

 

b)  pre poplatníka podľa §  34 ods. 1 písm. a)  pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva 

alebo oprávnená užívať  fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt ( napr. záhradná chata, chalupa, záhrada, garáž a pod.) 

0,02 € za osobu a kalendárny deň t.j.7,30  €/osoba/ rok 
 

c) pre právnické osoby a podnikateľov  bez zamestnancov, ktorí sú s prevádzkou na území 

obce  

0,02 €  za osobu a kalendárny deň t.j. 7,30  €/osoba/ rok 
 

 

2.  Množstvový zber 
 

a) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri   

      ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, 

      ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov  vyprodukovaných pôvodcom za 

      daný čas. 

b) V chatovej časti obce Ostré sa zavádza množstvový zber komunálnych odpadov 

a drobných stavebných odpadov.   

  

c) Na účely množstvového zberu komunálneho a drobného stavebného odpadu sa ustanovujú 

veľkosť  zberných nádob:    veľkokapacitný kontajner 6 m
3
 

 

d) Výška poplatku 9,95 €/rok za rekreačnú chatu vo vlastníctve fyzickej osoby  v časti obce 

Ostré,  66,38 €/rok  za rekreačnú chatu vo vlastníctve PO v časti obce Ostré. 
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§ 37 

Určenie poplatku 

 

Poplatok sa určuje ako : 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas, ktorých má 

alebo bude mať poplatník podľa §  31 ods. 1 písm. a)  v obci trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosti užíva alebo je oprávnený ju užívať 

b)  súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej 

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 31 ods.1 písm.b) alebo 

písm.c). 

c)  obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a  objemu zbernej nádoby 

(resp. súčtu objemu nádob), ktoré poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa VZN obce Radoĺa.  

 

§38 

Splatnosť poplatku 

 

Poplatok je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru.  

Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti 

v pokladni Obecného úradu v Radoli. 

 

§ 39 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci 

stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je 

poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu v Radoli najneskôr do 31. 1. príslušného 

kalendárneho roka. 

2.  Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, 

keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia 

obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených 

údajov, ohlásiť obci:  

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa § 31 ods. 1 písm. b), c) 

názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,  

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka 

c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 32. Spolu s ohlásením predloží aj doklady 

potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj 

doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 

§40 

Zníženie a odpustenie poplatku  
 
 

1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona  v jednotlivých prípadoch 

poplatok znížiť  alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je 

potrebné podať správcovi miestnych poplatkov pred splatnosťou poplatku.  

 

 Obec zníži  alebo odpustí od platenia miestneho poplatku  
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a) osoby nezdržiavajúce sa v mieste trvalého  pobytu  z dôvodu výkonu zamestnania alebo 

prechodného pobytu v inej obci, dlhodobé pobyty v zahraničí, osoby vo výkone trestu 

odňatia slobody.  

            Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého pobytu  preukazuje obci 

poplatník – žiadateľ o zníženie alebo odpustenie poplatku najmä predložením 

nasledovných dokladov: 

- potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce, 

- doklad o prechodnom pobyte 

- doklad o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci 

- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 

 - iný doklad preukazujúci oprávnený nárok na oslobodenie. 

 

b) Občanom vo veku nad 70 rokov a občanom držiteľom preukazov ŤZP sa poskytuje 

úľava vo výške 50 % z miestneho poplatku – k zníženiu poplatku je potrebné doložiť 

doklady preukazujúce nárok na úľavu – kópia preukazu ŤZP príp. ŤZP/S v lehote  

pred splatnosťou poplatku. 

 

c) Zníženie poplatku o  50 % môžu požiadať študenti vysokých škôl, stredných škôl, ktorí 

sú ubytovaní v školských internátoch a dochádzajúci do miesta trvalého bydliska raz 

týždenne. 

Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého alebo prechodného pobytu 

je: 

potvrdenie o návšteve školy, doklad z ubytovacieho zariadenia (Doklady na 

oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať každý kalendárny, prípadne školský 

rok.) 

§41 

VIII. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/2005 

o miestnych daniach schválené uznesením OZ č. 238 zo dňa 14.12.2005 a Doplnok č. 

1 k VZN č. 3/2005 schválený uznesením OZ  č. 7 zo dňa 30.11.2007 a Dodatok č. 2 

k VZN č. 3/2008 schválený uznesením OZ č. 10 zo dňa  23. 05. 2008.Vo VZN obce 

Radoľa o zbere, preprave a zneškodňovaní  komunálneho  odpadu a miestnom 

poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu  č. 3/2004 sa ruší 

článok 6, ostatné časti uvedeného VZN zostávajú nezmenené. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie prerokované a schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Radoli č.13 bod  B 110  zo dňa 10.12.2008  s účinnosťou od 01. 01. 2009. 

 

 

 

 

       Bc. Božena   P e ť k o v á 

                  starostka obce 

 

VZN vyvesené: 11. 12. 2008 

 

VZN zvesené: 31.12.2008  
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