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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač
č. 24/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Mesto Sliač v zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR 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 Mesta Sliač o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Základné ustanovenia

1) Mestské zastupiteľstvo v Sliači podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
zavádza s účinnosťou od 1. januára 2018 tieto miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje.

2) Mesto Sliač na svojom území ukladá
miestny poplatok
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

za komunálne odpady

3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a poplatku na území mesta Sliač v zdaňovacom období roku 2018.
4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v Článku 1 ods.1 písm. a), b), e) a f),
a poplatku uvedeného v Článku 1 ods.2 je kalendárny rok.
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Článok 2
Daň z nehnuteľností
1) Daň z nehnuteľností 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“).

Článok 3
Daň z pozemkov
Základ dane z pozemkov
1) Správca dane ustanovuje hodnotu pozemku v € za m², ktorou sa pri výpočte základu dane
z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy.
Tabuľka č.1
Hodnota pozemkov (lesné pozemky)

Katastrálne územie
Hájniky
Rybáre
Sampor

lesné
pozemky
0,0800 €/m²
0,0800 €/m²
0,0600 €/m²

Hodnota pozemku za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa použije pri výpočte základu dane len vtedy,
ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
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Tabuľka č.2
Hodnota pozemkov orná pôda (OP) a trvalé trávnaté porasty (TTP)
Príloha č.1 k zákonu

Katastrálne územie

orná pôda

trvalý trávnatý
porast

Hájniky

0,3435 €/m²

0,0700 €/m²

Rybáre

0,3986 €/m²

0,0899 €/m²

Sampor

0,2386 €/m²

0,0315 €/m²

Tabuľka č.3
Hodnota pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné
pozemky)
Príloha č. 2 k zákonu

Katastrálne územie

záhrady

zastavané
plochy
a nádvoria

Hájniky

1,85 €/m²

1,85 €/m²

1,85 €/m²

18,85 €/m²

Rybáre

1,85 €/m²

1,85 €/m²

1,85 €/m²

18,85 €/m²

Sampor

1,85 €/m²

1,85 €/m²

1,85 €/m²

18,85 €/m²

ostatné
plochy

stavebné
pozemky
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Článok 4
Daň z pozemkov
Sadzba dane z pozemkov

1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov na území mesta Sliač vo výške:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky
a)
b)
c)
d)

0,45%,
1,40%,
1,40%,
0,45%,
2,00%.

Článok 5
Daň zo stavieb
Sadzba dane zo stavieb
1) Správca dane pre všetky stavby na území mesta Sliač, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáží
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) priemyselné stavby
h) stavby na podnikanie
i) ostatné stavby

0,170 €/m2,
0,300 €/m2,
0,600 €/m2,
0,450 €/m2,
0,450 €/m2,
0,450 €/m2,
1,050 €/m2,
2,070 €/m2,
1,500 €/m2.

2) Pri viacpodlažných stavbách podľa Článku 5 ods. 1 písm. a), c) tohto ustanovenia správca
dane
určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia 0,03 €/m2.
3) Pri viacpodlažných stavbách podľa Článku 5 ods.1 písm. b), g), h) a i) tohto ustanovenia
správca dane určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia 0,33 €/m2.
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Článok 6
Daň z bytov
Sadzby dane z bytov

1) Správca dane na území mesta Sliač určuje ročnú sadzbu dane z bytov 0,220 € za
každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v bytovom dome.

Článok 7
Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností

1) Mesto Sliač ako správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane
z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve
fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve fyzických
osôb držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom (ZŤP alebo ZŤP/S), ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
2) Uplatnenie zníženia dane súbežne podľa písm. a) aj b) je vylúčené, znížiť daň možno
maximálne do výšky 50 %.
3) Daňovník je povinný uplatniť si nárok na zníženie od dane v priznaní k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu
prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods.1
zák.č.582/2004 Z.z., inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Článok 8
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
1) Správca dane ustanovuje, že daň do výšky 3 € nebude vyrubovať.
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Článok 9
Daň za psa

1) Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3) Základom dane je počet psov.
4) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 35,00 €
5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v
ktorom pes prestal byť predmetom dane.
6) Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
7) Ročná sadzba dane pre psa chovaného alebo držaného v rodinnom dome je znížená
o 25,00 € = daň za psa je 10,00 €.
8) Správca dane ustanovuje oslobodenie dane za psa pre
a) vlastníka alebo držiteľa psa, ktorý je starší ako 70 rokov,
b) vlastníka alebo držiteľa psa (slepecký pes), ktorý sa používa na vodenie
a sprevádzanie slepej osoby,
c) vlastníka alebo držiteľa psa, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ZŤP alebo ZŤP/S),
d) vlastníka alebo držiteľa služobného psa
e) vlastníka alebo držiteľa psa so skúškou spôsobilosti, ktorý psa používa pri
záchranárskych činnostiach alebo na liečebné účely – canisterapiu.
9) Oslobodenie od dane podľa ods. 7 písm. a), c) sa vzťahuje len na jedného psa.
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Článok 10
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky,
ktoré mesto prenajalo podľa osobitných predpisov.
K verejne prístupným pozemkom patria:
a) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudované chodníky a cyklocesty
c) upravené plochy pre pohyb obyvateľov na celom území mesta (námestia,
parkoviská, mestské sady, parky, záhrady, trávnaté plochy verejnej zelene,
športoviská a pod.)
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie na rozvodoch energií a verejných
sietí.
4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, a iných atrakcií,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu,
veľkokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov,
c) prechodné alebo dlhodobé umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
d) poskytovanie dočasných reštauračných služieb,
e) umiestnenie (skladovanie) palivového dreva.
Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva sa pre účely tohto VZN rozumie
obdobie dlhšie ako 30 dní.
5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
7) Správca dane ustanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného
priestranstva za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň nasledovne:
a) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
40,00 €/deň,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu,
veľkokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov
0,20 €/m²/deň,
c) prechodné umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
( reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné akcie a pod.)
5,00 €/m²/deň,
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d) poskytovanie dočasných reštauračných služieb (terasy, záhradné sedenie a pod.)
0,07 €/m²/deň,
e) umiestnenie ( skladovanie) palivového dreva
0,02 €/m²/deň,
f) prechodné užívanie verejného priestranstva za iným účelom ako je špecifikované
v článku 10 v odst.6 písm. a) až f)
5,00 €/m²/deň,
g) dlhodobé užívanie verejného priestranstva za iným účelom ako je špecifikované
v článku 10 v odst.6 písm. a) až f)
0,20 €/m²/deň.
Sadzba podľa článku 10 ods. 6 písm. f) vo výške 0,02 €/m2 platí len do plochy 7 m2.
Inak platí sadzba podľa článku 10 ods. 6 písm. c) vo výške 0,20 €/m2.
8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
9) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
10)

V písomnom oznámení
rozhodujúce na určenie
verejného priestranstva.
priestranstva sa skončilo

daňovník uvedie svoje identifikačné údaje a údaje
dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania
Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného
a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

11) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Správca určí splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutiach.
12) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Článok 11
Daň za ubytovanie
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je
hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa,
chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp,
táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome a v rodinnom dome alebo v stavbe
slúžiacej na viaceré účely.
2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
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3) Základom dane je počet prenocovaní.
4) Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.
5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. Platiteľ dane za daň ručí a vyberá ju.
6) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť knihu ubytovaných hostí v písomnej
alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať tieto údaje o daňovníkovi:
a) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo
cestovného dokladu, u neplnoletej osoby dátum narodenia,
b) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného.
7) Knihu ubytovaných je platiteľ dane povinný predložiť kedykoľvek na kontrolu
správcovi dane.
8) Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad
o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu dane za ubytovanie v zmysle
platného VZN, počet prenocovaní, počet osôb, dátum odkedy a dokedy bolo
prechodné ubytovanie poskytnuté a celkovú výšku dane.
9) Platiteľ dane je povinný najneskôr do 15 dní po uplynutí posledného dňa kalendárneho
mesiaca podať mestu na predpísanom tlačive hlásenie o počte prechodne ubytovaných
fyzických osôb, počte prenocovaní a o výške vybratej dane za ubytovanie za uplynulý
mesiac.
10) Platiteľ dane je povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za
ktorý podal hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, počte
prenocovaní a o výške vybratej dane odviesť daň bez vyrubenia na účet mesta a to
bankovým prevodom alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu Sliač. Správca
dane oznámi platiteľovi dane číslo účtu a variabilný symbol, na ktorý je možné daň
odviesť pri podaní hlásenia o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb.

Článok 12
Daň za predajné automaty
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3) Základom dane je počet predajných automatov.
4) Sadzba dane je 33 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
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5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene
správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového
správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene
správcu dane.
6) 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 obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom správcovi dane. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu, miesto prevádzkovania, sortiment predávaného tovaru. Písomné oznámenie
pri zániku daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
7) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu,
b/ umiestnenie predajného automatu.

Článok 13
Daň za nevýherné hracie prístroje
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 (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
1) Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry.
2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.
3) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
4) Sadzba dane je 66 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
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5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca
k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť
u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k zmene správcu dane.
6) 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 obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré
doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane.. Písomné oznámenie pri
vzniku daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri
zániku daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
7) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b/ umiestnenie nevýherného hracieho prístroja.

Článok 14
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
1) 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
na území obce na účel podnikania.
2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1
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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.
3) 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 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 nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len "platiteľ").
4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
5) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. 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 oznámiť mestu.

Článok 15
Určenie poplatku
1) Výška poplatku sa určí:
a) u poplatníka podľa článku 14 ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať tento
poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť
užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) u poplatníka podľa článku 14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), uplatňujúceho
množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby (zberných nádob), ktorú poplatník
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu zmesového komunálneho odpadu,
c) u poplatníka podľa čl. 14 ods. 1 písm. a), písm. b) a písm. c), uplatňujúceho
množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín ako súčin
sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu.
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Článok 16
Sadzba poplatku

1) Sadzba poplatku je:
a) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods. 1, písm. a), ktorý má v meste Sliač
trvalý alebo prechodný pobyt 0,055 € za osobu a kalendárny deň,
b) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods.1. písm. a), ktorý má v meste Sliač trvalý
alebo prechodný pobyt na nedostupných miestach.
Nedostupným miestom sa pre účely tohto nariadenia považujú nehnuteľnosti,
ktoré sú vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad
zo zberných nádob a nehnuteľnosti na uliciach, ktoré sú neprístupné v zimnom
období (ulica M. Nešpora, ulica Poľovnícka, ulica Š. Záhorského 1686/45) 0,041
€ za osobu a kalendárny deň,
c) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods. 1. písm. a), ktorý nemá v meste trvalý
alebo prechodný pobyt a ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť 0,072 € za osobu a kalendárny deň,
d) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods. 1. písm. b) a c), v súlade s ust. § 78
ods. 4 zákona č.582/2004 Z.z. nasledovne:
v prípade zbernej nádoby s objemom 110 litrov
počet vývozov

1

1

2

1

počet týždňov

1

2

1

4

0,0170

0,0240

0,0170

0,0280

sadzba za 1 liter odpadu v EUR

v prípade zbernej nádoby s objemom 240 litrov
počet vývozov

1

1

2

1

počet týždňov

1

2

1

4

0,0170

0,0240

0,0170

0,0280

sadzba za 1 liter odpadu v EUR

v prípade zbernej nádoby s objemom 1100 litrov
počet vývozov

1

1

2

1

počet týždňov

1

2

1

4

0,0095

0,0098

0,0095

0,0098

sadzba za 1 liter odpadu v EUR
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e) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,015 €
za kilogram.
f) Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1.

Článok 17
Spôsob, lehota a miesto zaplatenia poplatku
1) Poplatok určený podľa článku 15 ods. 1 písm. a) a písm. b) mesto vyrubuje
každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2) Počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví poplatok rozhodnutím na základe
oznamovacej povinnosti v zmysle zákona.
3) Pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods. 1. písm. b) a c) v prípade nevhodnej
veľkosti nádoby (odpad uložený mimo nádob sa nebude vyvážať) sa môže táto
počas roka zameniť za väčšiu alebo menšiu a dodatočným rozhodnutím bude
pôvodne vyrubené množstvo odpadu upravené od dátumu zmeny.
4) Vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo v splátkach určených správcom dane
v rozhodnutí.
5) Poplatok vyrubený rozhodnutím sa platí bezhotovostným prevodom alebo
hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti
v pokladni mestského úradu na základe identifikačných údajov uvedených
v rozhodnutí.
6) Poplatok určený podľa článku 15 ods. 1 písm. c) uhradí poplatník v hotovosti za
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu poverenému
zamestnancovi správcu dane na vrátnici hospodárskeho dvora Mesta Sliač na ul.
ČSA č. 963 a následne mu bude vydaný príjmový pokladničný doklad.
Článok 18
Vrátenie poplatku
1) Správca poplatku vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe
podania písomnej žiadosti v zmysle zákona.
2) Podmienkou na vrátenie poplatku je zánik poplatkovej povinnosti najmä z dôvodu
zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, zánik práva užívania
nehnuteľnosti, úmrtie poplatníka, zrušenie prevádzky na území mesta. Zánik
poplatkovej povinnosti je poplatník povinný preukázať príslušnými dokladmi doklad o zrušení pobytu v meste, doklad o zániku užívania nehnuteľnosti, doklad
o zániku prevádzky v meste.
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3) Vzniknutý preplatok bude poplatníkovi vrátený na základe písomnej žiadosti do 30
dní odo dňa jej doručenia prevodom na účet, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ
Sliač.
4) V prípade, že má poplatník daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach,
mesto pri vrátení poplatku bude postupovať podľa §98a zákona č.582/2004 Z.z.

Článok 19
Odpustenie a zníženie poplatku
1)

Správca poplatku na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 50% za obdobie,
za ktoré poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Sliač,
a) študentom dennej formy štúdia na VŠ a SŠ študujúcim v SR mimo trvalého
bydliska s výnimkou študentov denne dochádzajúcich, nárok na odpustenie
alikvotnej časti poplatku je potrebné každoročne preukázať potvrdením
o štúdiu a študent študujúci do vzdialenosti do 60 km od miesta svojho
trvalého pobytu aj potvrdením o ubytovaní,
b) občanom pracujúcim v SR vysielaným do zahraničia v rôznych intervaloch
(napr. vodiči kamiónov) a občanom pracujúcim v zahraničí v intervaloch
(napr. opatrovateľky), nárok na odpustenie alikvotnej časti poplatku je
potrebné každoročne preukázať potvrdením zamestnávateľa, alebo iným
hodnoverným dokladom, že sa v priebehu príslušného obdobia dlhodobo
zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí,
c) občanom, ktorí sa zdržiavajú mimo územia mesta z dôvodu výkonu
zamestnania v inej obci, nárok na odpustenie alikvotnej časti poplatku je
potrebné každoročne preukázať dokladom, ktorým je potvrdenie
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom
zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia
mesta (pracovnú zmluvu len v prípade ak bola uzatvorená v období za ktoré
poplatník požaduje odpustenie poplatku).

2)

Správca poplatku na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za obdobie,
za ktoré poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Sliač,
a) študentom študujúcim v zahraničí, ak predložia správcovi poplatku potvrdenie
o štúdiu,
b) občanom pracujúcim v SR mimo trvalého bydliska, ak predložia správcovi
poplatku nasledovné doklady – potvrdenie o ubytovaní, resp. nájomnú zmluvu,
a doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad, ak poplatok nie je
zahrnutý v nájomnom alebo ubytovacom poplatku,
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c) občanom pracujúcim alebo trvale sa zdržiavajúcim v zahraničí, ak predložia
pracovné povolenie alebo povolenie k pobytu alebo víza alebo potvrdenie od
zamestnávateľa,
prípadne
agentúry,
ktorá
sprostredkovala
prácu
v zahraničí, doklad o pobyte v zahraničí (nájomnú zmluvu uzatvorenú na
obdobie v ktorom požaduje opustenie poplatku) alebo potvrdenie o úhrade
dane z príjmov zahraničí, pracovnú zmluvu len v prípade ak bola uzatvorená
v období za ktoré poplatník požaduje odpustenie poplatku, alebo iný
hodnoverný doklad ktorý preukazuje jeho pobyt v zahraničí v danom
zdaňovacom období, alebo oznámenie o vycestovaní do zahraničia na dobu
dlhšiu ako 90 dní (v súlade s § 9 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu občanov SR),
d) občanom prihláseným k trvalému pobytu v meste Sliač, ktorí sú prechodne
prihlásení a trvalo bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok za komunálny
odpad, ak predložia správcovi poplatku doklady preukazujúce prechodný pobyt
v inej obci ( napr. potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie obce o trvalom
zdržiavaní sa na území tejto obce) a doklad o zaplatení poplatku za komunálny
odpad v tejto obci. Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty
v rekreačných chatách, resp. v rodinných domoch, kde poplatník platí
príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu trvalého
bývania v obci,
e) občanom umiestneným v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby
alebo trestu, alebo umiestneným v zariadení poskytujúcom sociálnu
starostlivosť pobytovou formou, alebo umiestneným v reedukačnom zariadení
alebo detskom domove, alebo dlhodobo hospitalizovaným v liečebni. Nárok na
odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať dokladom, ktorým je
potvrdenie o umiestnení vo vyššie uvedených zariadeniach.
3) Ak poplatník nepredloží ku písomnej žiadosti vecne príslušný doklad, správca na
čestné prehlásenie pri znižovaní, prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada.
4) Iné doklady ako sú uvedené v ods. 1 a 2, je možné akceptovať len so súhlasom
správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže
správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení.
5) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný
predkladať žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne spolu
s originálmi uvedených dokladov. Namiesto originálov dokladov možno predložiť
aj ich kópie v prípade, ak predloží k nahliadnutiu poverenému pracovníkovi
správcu dane aj originál.
6) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s hodnovernými dokladmi
môže podať poplatník aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, za ktorých
plní poplatkovú povinnosť.
7) Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta na základe
žiadosti poplatníka vyrubený poplatok znížiť rozhodnutím.
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8) Zníženie alebo odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo
domácnosti, v ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen
domácnosti voči Mestu Sliač ako správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce
zdaňovacie obdobia.

Článok 20
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Mesto
prostredníctvom primátora mesta a poverených zamestnancov mesta.

Sliač

Článok 21
Záverečné ustanovenia
1) VZN č. 24/2018 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2) VZN č.24/2018 bolo schválené uznesením MsZ Sliač č. 557/2018, dňa 22.11.2018.
3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 24/2017 schválené uznesením MsZ
Sliač č. 433/2017 zo dňa 14.12.2017.
4) VZN č. 24/2018 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.

Ing. Daniel Dunčko
primátor mesta
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