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         VZN o miestnych daniach pre rok 2011 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla 

č. 2 
o miestnych daniach  

 
Obec Píla v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a ustanoveniami § 7 ods.4, 5 a 6 § 8 ods.2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods.2,3,4 a 7, § 20 ods.4, § 21 ods.2 , § 103, 
§29, §36 a § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach . 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

l. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území obce Píla 
v zdaňovacom období roku 2011.  

DAŇ Z POZEMKOV 
§2 

Základ dane 
1. Správca dane ustanovuje na území obce Píla hodnotu  pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí 

výmera pozemku v m2 za 
a) ornú pôdu vo výške: 0,1268 €/m2 (3,82 Sk) 
b) trvale trávnaté porasty vo výške: 0,0202  €/m2 (0,61 Sk) 
c) stavebný pozemok vo výške: 13,277 €/m2 (400.- Sk) 
d) Záhrady vo výške: 1,327 €/m2 (40.- Sk) 
e) Zastavané plochy a nádvoria: 1,327  €/m2 (40.- Sk) 
f) Ostatné plocha s výnimkou stavebných pozemkov: 1,327 €/m2 (40.- Sk) 
g) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške: 0,066 €/m2 (1,98 Sk) 
h) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške: 1,327 €/m2 (40.- Sk) 

 
§3 

Sadzba dane 
1. Správca dane na území celej obce Píla určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,60%,    
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,60%,   
c) záhrady vo výške 0,60%,    
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 1,80%,   
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40%, 
f) zastavané plochy a nádvoria 0,60%,  
g) stavebné pozemky 0,10% 
h) ostatné plochy 0,60%, okrem stavebných pozemkov,  

DAŇ ZO STAVIEB 
§4 

Sadzba dane 
1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Píla, ktoré sú predmetom dane zo stavieb okrem stavieb nachádzajúcich sa 

v jednotlivej časti obce uvedenej v §4 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb 
vo výške: 

a) 0,039 €/m2 (1,2 Sk) za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. 
b)  0,199 €/m2 (6.-Sk) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
c) 0,165 €/m2 (5.-Sk) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
d) 0,132 €/m2 (4.-Sk) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 

používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 
e) 0,398 €/m2 (12.-Sk) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané 

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
f) 0,398 €/m2 (12.-Sk) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a zárobkovú činnosť 
g) 0,132 €/m2 (4.-Sk  )za ostatné stavby 

2. Správca dane na území časti obce Belanov štál na parcelách   547/2, 548/2,  551/1, 552, 554, 555, 556, 557, 558/1, 
561/0/1, 563, 564, 568/1, 568/2, 569 určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace 
príslušenstvo hlavnej stavby a za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  vo 
výške 0,165 €/m2 (5.-Sk). 

3. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,033 €/m2 (1.-Sk) za každé ďalšie nadzemné 
podlažie. 
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DAŇ Z BYTOV 
§5 

Sadzba dane 
1. Správca dane na území celej obce Píla určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 

a nebytového priestoru vo výške: 
a) 0,066 €/m2 (2.-Sk) za byty 
b) 0,066 €/m2 (2.-Sk) za nebytové priestory 

 
§6 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje: 

pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie  dane z pozemkov vo výške: 
 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia 

výhradne na ich osobnú potrebu 

3. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje: 
 stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie 

4. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške: 
a) 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľov preukazu občana s ťažkým  zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie 
b) 50% z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov 

 
§ 7 

Platenie dane 
1. Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností do 165,969 € (5 000.-Sk) je splatná do 15 dní od nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 
2. Vyrubená daň nad 165,969 € (5 000.-Sk) je splatná v štyroch rovnakých splátkach od nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru, prvá splátka do 15 dní od právoplatnosti platobného výmeru. Ostané splátky podľa rozvrhu na 
platobnom výmere.  

DAŇ ZA PSA 
§8 

Predmet dane 
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 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 

 
§9 

Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

§10 
Základ dane 

Základom dane je počet psov. 
 

§11 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 2,66 € (80.-Sk) za jedného psa a kalendárny rok. v centre obce a 1,66 € (50.-Sk)za jedného psa a kalendárny 
rok mimo centra obce (štále) 

 
§12 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  
2. 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 mesiace zdaňovacieho obdobia, 
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za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 
povinnosti neoznámi správcovi dane. 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
§13 

Predmet dane 
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce okrem tých, ktoré sú 
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. V sporných prípadoch je 
obecný úrad oprávnený rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo. Verejným priestranstvom  v obci sú miestne komunikácie. 
 

§14 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 

§15 
Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 
 

§16 
Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj 
začatý deň. 
 

§17 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. 
2. Daňovník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť pred začatím užívania verejného priestranstva 
3. Poplatok je splatný v hotovosti ihneď pri splnení oznamovacej povinnosti za užívanie verejného priestranstva. 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
§18 

Predmet dane 
Predmetom dane  za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení  (ďalej len 
„zariadenie“). 
 

§19 
Daňovník 

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

§20 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 
 

§21 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 0,662 €  za osobu a prenocovanie. 
 

§22 
Vyberanie dane 

1. Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenie, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 
2. Obec oslobodzuje od dane za ubytovanie: 

a) za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto 
účelu 

b) za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia 
c) za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia 
d) za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi základných 

a stredných škôl. 
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§23 
Záverečné ustanovenia 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností za zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce o miestnych daniach č.1/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Píla na rok 
2010. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Píla sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2011 uznieslo 
dňa:13.12.2010  uznesením č:29/2010. 

 
 

§24 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYVESENÉ: 15.12.2010 
 
 
 
                    
 

........................................................
. 

  
 starosta obce 


