
Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Klčov dňa 20.11.2019 

Schválené OZ dňa: 11.12.2019 

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Klčov dňa 13.12.2019 

VZN nadobudne účinnosť dňa 01.01.2020 

 

Obec Klčov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov                     

v y d á v a   toto  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLČOV č. 1/2020 

 

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

odpady  

 

 

Čl. I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Obecné zastupiteľstvo v Klčove podľa § 11 ods. 4 písm. d) a písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej  len zákon č. 369/1990 Zb.   r o z h o d l o,  

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 č. 

582/2004 Z.z. ), že Obec Klčov, ako správca dane v zmysle § 4 odst. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. 

o správe daní  /daňový poriadok/ v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z.z.), 

vyberá miestne dane a miestny poplatok podľa § 1 odst. 1 a 2 tohto nariadenia.  

1. Obec Klčov vyberá miestne dane (ďalej len dane): 

a) Daň z nehnuteľností 

b) Daň za psa 

c) Daň za užívanie verejného priestranstva  

d) Daň za ubytovanie 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 

2. Obec Klčov vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len poplatok).  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje sadzbu dane a poplatku, 

podmienky vyberania daní a poplatku, spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej 

povinnosti, povinnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia, zníženia daní 

a poplatku, a podmienky na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane a poplatku, spôsob 

vyberania dane a poplatku, rozsah a spôsob evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty 

a spôsob platenia dani a poplatku.  

4. Správu daní a poplatku vykonáva Obec Klčov prostredníctvom Obecného úradu v Klčove 

(ďalej len správca dane).  



Čl. II. 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

 

§ 2 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Klčov uvedené v § 6 a § 10 zákona č. 

582/2004 Z.z. a č. 527/2010 Z.z. § 8 ods. 2.  

 

 

§ 3 

Základ dane z pozemkov 

 

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

sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pozemku za 1 m2, 0,2648 €/m2.  

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalý trávnatý porast je hodnota pozemku 

bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, 

0,0215 €/m2 

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

pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku 

zistenej na 1 m2,  

4. Základom dane z pozemkov pre rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 0,3310 €/m2.  

5. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, 1,32 €/m2. 

6. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu zastavané plochy a nádvoria je hodnota 

pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2,           

1,32 €/m2. 

7. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku 

určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, 13,27 €/m2.  

8. Základom dane z pozemkov pre pozemky ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je 

hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, 

1,32 €/m2.  

 

  
§ 4 

Sadzba dane z pozemkov 

 

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Klčov ročnú sadzbu dane z pozemkov:  

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady    0,70 %  

b) Trvalé trávnaté porasty     0,90 % 

c) Záhrady        0,35 % 

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0,27 % 

e) Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  

využívané vodné plochy     0,35 % 



f) Zastavané plochy a nádvoria    0,35 % 

g) Stavebné pozemky      0,30 % 

h) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  0,30 % 

 

 

§ 5 

Sadzba dane zo stavieb 

 

1. Správca dane určuje na území obce Klčov ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy vo výške:  

a) 0,035 € za stavbu na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

  hlavnú stavbu 

b) 0,350 € za stavbu na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

  hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej   

  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

c) 0,150 €  za stavby záhradkárskych a rekreačných chát a domčekov na individuálnu 

  rekreáciu 

d) 0,150 € za samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely, 

  postavené mimo bytových domov 

e) 0,150 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby 

  využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú 

  administratívu 

f) 0,350 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  

  a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

g) 0,040 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) – stodoly, hospodárske budovy 

  pri rodinných domoch 

 

2. Sadzba dane podľa ods. 1 písm. a) až g) pri viacpodlažných stavbách je 0,035 € za každý aj 

začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.  

 

 

§ 6 

Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti 

 

1. Od dane sú oslobodené: 

- pozemky, stavby vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, 
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, 

- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk  

- pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie vo vlastníctve cirkví 

a náboženských spoločností registrovaných štátom 

 

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 3 zákona č. 

582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné  stavebné odpady) nasledovne: 

a) 30 % daňovej povinnosti za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej 

núdzi, alebo občania ktorí v danom roku dosiahnu 70 rokov, ak tieto pozemky 

slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 



b) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné  odpady) nasledovne:  

c) 50 % daňovej povinnosti za stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu 

rozsiahlej rekonštrukcie vykonávanej na základe stavebného povolenia, 

d) 50 % daňovej povinnosti za stavby na bývanie, ktorých vlastníkmi sú občania 

v hmotnej núdzi, alebo občania, ktorí v danom roku dosiahnu 70 rokov, alebo 

občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím a potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výhradne na 

ich trvalé bývanie, 

e) 50 % daňovej povinnosti za samostatne stojace garáže, samostatné stavby 

hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely mimo bytových 

domov, ktorých vlastníkmi sú občania, ktorí v danom roku dosiahnu 70 rokov, 

alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím a potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre 

motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

f) Obec poskytne oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb a daňové úľavy len za 

podmienky, že pozemky a stavby uvedené v § 16 nebudú využívané na 

podnikateľské účely, prenájom, alebo inú zárobkovú činnosť.  

g) Poskytnutie daňových úľav je podmienené predložením žiadosti o daňovú úľavu 

a dokladom daňovníka preukazujúcich skutočnosti potrebné na priznanie daňovej 

úľavy. Termín predloženia dokladov je do 31. januára príslušného zdaňovacieho 

obdobia. Podmienky na poskytnutie daňových úľav musia byť dodržané počas 

celého  zdaňovacieho obdobia. Daňové úľavy vyplývajúce z jednotlivých 

bodov sa  nespočítavajú. 

h) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení 

základu  dane sa postupuje podľa § 17 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

odpady.  
 

 

§ 7 

Vyrubenie dane z nehnuteľnosti 

 

 Správca dane určuje, že vyrubuje a vyberá aj daň nižšiu ako 3,- €. 

 

 

§ 8 

Platenie dane z nehnuteľnosti 

 

1. Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná naraz do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Pokiaľ správca dane v platobnom výmere 

(rozhodnutí) neurčí inak.  

2. Daň je možné uhradiť po dohode so správcom dane v aktuálnom roku aj v 2 splátkach. 

3. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, číslo účtu: 3444081001/5600 

IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001BIC: KOMASK2X vedeného v pobočke Prima 

Banka Slovensko. 

 

 



Čl. III.  

DAŇ ZA PSA 

 

§ 9 

Predmet dane za psa 

 

1. Predmetom dane je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 

2. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, je daňovník povinný správcovi dane preukázať 

v zdaňovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti, na základe príslušných dokladov, 

ktoré preukazujú danú skutočnosť: 

a) Potvrdenie veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách v rámci akreditácie 

b) Potvrdenie útulku zvierat 

c) Preukaz občana s ŤZP vrátane potvrdenia, že pes má špeciálny výcvik (vodiaci pes pre 

nevidiacich) 

3. Písomné uplatnenie nároku podľa ods. 2 musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 12 ods. 

3 až ods. 7 tohto nariadenia aj dátum odkedy pes nie je predmetom dane.  

4. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane skutočnosť, že pes prestane byť predmetom 

dane podľa § 22 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť 

správcovi dane do 30 dní.  

 

 

§ 10 

Sadzba dane za psa 

 

1. Ročná sadzba dane za jedného psa je v celej obci 5,- €.  

 

 

§ 11 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane.  

2. Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vniká prvým 

dňom tohto kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 

mesiacov.  

3. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom tohto psa.  

 

 

§ 12 

Oznamovacia povinnosť dane za psa 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti (po nadobudnutí psa 

staršieho ako 6 mesiacov, napr. kúpou, darovaním, osvojením psa, atď. ) 

2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia (úhyn, predaj, darovanie, 

odcudzenie psa atď.) a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa 

zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane na zostávajúce mesiace 



zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na zaplatenie pomernej časti dane 

zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

3. Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť, ak ide o fyzickú osobu, 

minimálne tieto údaje:  

- Meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa 

daňovník nezdržuje na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide 

o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje 

4. Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť, ak ide o podnikateľa alebo 

právnickú osobu, minimálne tieto základné údaje: 

- Obchodné meno a názov, IČO; ak ide o fyzickú osobu, ktorá aj podniká uvádza sa aj 

rodné číslo daňovníka, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Ďalej je daňovník 

povinný uviesť údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo 

zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, 

adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje. Daňový subjekt je povinný uviesť čísla účtov 

vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho činnosti.  

5. Ak daňovník nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu oznamovaciu povinnosť plní 

jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník, ktorý je tiež povinný uviesť údaje v rozsahu 

ods.3.  

6. Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovník povinný uviesť 

adresu, kde sa pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného držania psa, popis psa, vek 

psa, meno psa.  

7. Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný správcovi dane písomne oznámiť. Okrem 

základných údajov daňovej povinnosti musí obsahovať dátum zániku, dôvod zániku daňovej 

povinnosti.  

 

§ 13 

Platenie dane za psa 

 

1. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

31.januára  príslušného zdaňovacieho obdobia.  

3. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, číslo účtu: 3444081001/5600 

IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001BIC: KOMASK2X vedeného v pobočke Prima 

Banka Slovensko. 

 

  

Čl. IV. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 14 

Predmet dane za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 

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

vlastníctve obce Klčov. Miesta, ktoré sú verejným priestranstvom v obci Klčov:  



a) Všetky pozemné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu 

b) Všetky neknihované parcely v intraviláne obce 

c) Priestor pri obecnom úrade, Dome smútku, priestor pri ihrisku. 

3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia 

cirkusu, lunaparku a inej atrakcie, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla n 

priestranstvách uvedených v ods. 2 písm. a) až c) 

4. V pochybnostiach je Obec Klčov oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo.  

 

 

                                                                 § 15 

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva 

 

1. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške vo výške 0,33 € 

za každý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.  

 

§ 16 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  

 

 

§ 17 

Oznamovacia povinnosť k dani za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Daňovník je povinný požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva v obci najneskôr 

deň pred začatím užívania, iba výnimočne v deň, kedy sa má začať osobitné priestranstvo 

užívať.  

2. Ak je daňovníkom právnická osoba (PO) v žiadosti uvedie obchodné meno a názov, IČO, 

DIČ, DIČ DPH, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu (FO), 

ktorá podniká aj rodné číslo daňovníka. Ďalej uvedie lokalizáciu zabratia, dobu a účel. 

K žiadosti priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.  

3. Ak je daňovníkom fyzická osoba uvedie adresu trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka. Ďalej 

uvedie miesto užívania – lokalitu, príp. popisné číslo objektu, účel a rozsah užívania (m2), 

domu užívania, meno a názov.  

4. V prípade osobitného užívania verejného priestranstva na parkovanie vozidla je daňovník 

okrem skutočnosti uvedených v ods. 2  a ods. 3 tohto nariadenia povinný predložiť ku žiadosti 

kópiu osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.  

5. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní 

odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca vráti pomernú časť za zostávajúce dni, za ktoré 

bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 

zánik daňovej povinnosti neoznámil.  

6. Daňovník je po skončení osobitného užívania verejného priestranstva povinný uviesť užívané 

verejné priestranstvo do pôvodného stavu.  

 

§ 18 



Spôsob vyberania dane za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Správca dane vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva platobným výmerom. 

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

právoplatnosti  platobného výmeru , v prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených 

správcom dane.  

3. Zvislé dopravné značenie o vyhradení parkovacieho miesta vrátane dodatkovej tabule 

s evidenčným číslom vozidla, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, si účastník konania 

zabezpečí na vlastné náklady.  

 

§ 19 

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Daň sa neplatí za verejné kultúrne podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez 

vstupného, alebo ktorého výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely. 

Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie formou žiadosti na Obecnom úrade v Klčove.  

2. Užívanie verejného priestranstva pri odstraňovaní havarijných stavov na inžinierskych sieťach 

sa nespoplatňuje.  

3. Užívanie verejného priestranstva na poskytovanie služieb občanom, ktoré trvá menej ako        

2 hod. sa nespoplatňuje.  

 

 

Čl. V. 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 20 

Predmet dane 
 

Predmetom dane 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, liečebný 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, v rodinnom dome alebo vstavbe 

slúžiacej na viaceré účely. 

   

§ 21 

 Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje (ďalej len 

„ubytovaný“). 

 

§ 22 

 Základ dane 

 

Základom dane je počet prenocovaní. 

 

§ 23 

 Sadzba dane 
 

Sadzba dane je na celom území obce 1,00,- € na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. 

 



§ 24 

 Vyberanie dane 

 

Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý 

odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

§ 25 

 Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa 

 

 

(1) Prevádzkovateľ, ako platiteľ dane oznámi správcovi dane začatie činnosti do 8 dní odo dňa prvého 

dňa prevádzkovania. 

(2) Zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti, alebo ukončenie prevádzkovania 

zariadenia je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 8 dní odo dňa, keď tieto nastali.  

(3) Prevádzkovateľ je povinný predkladať správcovi dane do 15-eho dňa v mesiaci mesačné hlásenie 

počtu prenocovaní za predchádzajúci kalendárny mesiac na tlačive podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia 

„Hlásenie počtu prenocovaní“ sa vykoná v písomnej, alebo elektronickej forme. 

(4) V rámci oznamovacej povinnosti (príloha č. 1 tohto nariadenia) je prevádzkovateľ povinný uviesť 

nasledujúce údaje: meno a priezvisko, resp. obchodné meno prevádzkovateľa, adresu 

trvalého/prechodného bydliska, resp. adresu sídla, rodné číslo, resp. IČO, DIČ, kontaktné údaje, 

názova adresu zariadenia, údaje o zariadení, počet lôžok, dátum začatia, zmeny, ukončenia 

poskytovania prechodného odplatného ubytovania. 

(5) Správca dane pridelí každému prevádzkovateľovi zariadenia registračné číslo a vydá mu 

potvrdenie.   

(6) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný vyložiť potvrdenie na viditeľné miesto zariadenia, v ktorej 

poskytuje prechodné ubytovanie za odplatu. 

(7) Prevádzkovateľ je povinný chrániť pridelené potvrdenie pred poškodením, stratou a odcudzením. 

V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia potvrdenia bezodkladne nahlási túto skutočnosť 

správcovi dane, ktorý mu vydá nové potvrdenie. 

 

 

§ 26 

 Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie 

 

 

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť okrem záznamov evidencie ustanovenej všeobecne záväzným 

právnym predpisom, ktoré musia obsahovať údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho 

občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého bydliska a dobu ubytovania (ďalej 

len „kniha ubytovaných“)ⁱ , aj osobitné záznamy evidencie ubytovaných určené správcom dane 

potrebné na správne určenie dane a v určenej lehote predložiť správcovi dane tieto záznamy, ktoré 

musia obsahovať údaje o mene a priezvisku, adresu trvalého pobytu ubytovaného ,údaje o dátumoch 

prenocovania („ďalej len evidencia ubytovaných“). 

2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať do evidencie vedenej v písomnej 

alebo elektronickej forme v deň ubytovania, okrem údaju o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie 

ubytovania (deň odchodu ubytovaného) je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v evidencii ihneď po 

odchode ubytovaného.  

(3) V prípade, ak má prevádzkovateľ viac zariadení na území obce Klčov, je povinný viesť za každé 

zariadenie samostatnú evidenciu. 

(4) Prevádzkovateľ je povinný vyznačiť v evidencii dôvod oslobodenia od dane, ak ide o osobu podľa 

§ 29 tohto nariadenia. 

 

 

§ 27 

 Náležitosti potvrdenia o zaplatení 

 



 

Prevádzkovateľ je povinný vydať ubytovanému doklad o zaplatení dane, v ktorom okrem iného uvedie 

názov zariadenia, registračné číslo pridelené správcom dane, sadzbu dane za osobu a prenocovanie 

podľa platného nariadenia, počet osôb, počet prenocovaní a celkovú výšku dane. 
 

(1§ 24 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

2§ 51 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov) 

 

 

§ 28 

 Spôsob a lehota odvodu dane 

 

 

1. Daň sa platí do pokladne Obecného úradu v Klčove , prevodom z účtu v peňažnom ústave 

alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, číslo účtu: 

3444081001/5600 IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001BIC: KOMASK2X vedeného v 

pobočke Prima Banka Slovensko. 

2. Daň je splatná do 15 dní odo dňa vyúčtovania dane u správcu dane. 

3. Vyúčtovanie dane u sezónnych prevádzkovateľov ubytovania je 1 x ročne a to do 20.9. a u 

celoročných prevádzkovateľov ubytovania je 2 x ročne, pričom prvé vyúčtovanie je do 30.6. a 

druhé vyúčtovanie je do 31.12. 

4.  Prevádzkovateľ je povinný pri platbe uviesť pridelený variabilný symbol. 

 

 

§ 29 

 Oslobodenie od dane 

 

 

Od dane sú oslobodení: 

a) vlastník zariadenia nachádzajúceho sa na území obce Klčov na individuálnu rekreáciu, jeho 

manžel/ka a ich deti, 

b) osoba do 18 rokov veku. 

c) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím a sprievodca, ktorá je povinná sa pri príchode preukázať preukazom fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom, 

 

 

§ 30 

 Kontrola 

 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva zamestnanec správcu dane na základe 

písomného poverenia. 

 

 

§ 31 

 Sankcie 

 

 

(1) Správca dane uloží prevádzkovateľovi za opakované nedodržanie niektorej povinnosti ustanovenia 

§ 26 ods. 1 a2 podľa osobitného predpisu pokutu 20 Eur za každé jednotlivé opakované nedodržanie 

povinnosti; v správnom konaní pokutu až do výšky 6638 Eur. ³ 

(2) Správca dane uloží prevádzkovateľovi pokutu 100 Eur za opakované nedodržanie povinnosti 

ustanovenia § 30 podľa osobitného predpisu za o pakované neumožnenie vykonania kontroly v 

zariadení, v správnom konaní pokutu až do výšky 6638 Eur. ³ 



 
3§ 27 bod s. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

 

(3) Správca dane môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej 

ako 5 Eur, najviac však do 3000 Eur za nedodržanie ustanovenia § 25 ods. 3 tohto nariadenia za 

nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa daňového poriadku.⁴  

(4) Správca dane môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu za nesplnenie niektorej z povinností 

nepeňažnej povahy⁵  najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 Eur, najviac však do 1500 Eur 

za nedodržanie ustanovenia § 25 ods. 1 a2 tohto nariadenia, ak nepodá oznámenie o začatí alebo o 

zmene skutočností rozhodujúcich pre výpočet dane.  

 

Čl. VI. 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

 

§ 32 

Predmet dane 

 

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. 

 

 

§ 33 

Daňovník 

 

1.  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje nevýherné hracie prístroje    

a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

 

§ 34 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov a zariadení na zábavné hry.  

 

 

 

§ 35 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane je 16,60 € za jeden nevýherný hrací prístroj resp. zariadenie na zábavné hry 

a kalendárny rok. 

 

 

§ 36 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 



1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov resp. 

zariadení na zábavné hry a zaniká ňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

 

§ 37 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti obci Klčov do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti na tlačive vydanom obcou Klčov a v tejto lehote zaplatiť daň za 

zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom vznikla daňová povinnosť. V písomnom oznámení je daňovník povinný uviesť 

základné údaje o nevýhernom hracom prístroji a to výrobné číslo, druh a názov nevýherného 

hracieho prístroja, počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, dátum začatia 

prevádzkovania. Takúto evidenciu musí viesť aj v prevádzke kde je nevýherný hrací prístroj 

umiestnený. 

2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

3. Daňovník je povinný viesť písomne evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích 

prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obci Klčov 

do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia 

vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov musí 

obsahovať:  

- deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

- deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

- druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja, 

- výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

- miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja. 

       Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce Klčov predložiť ku kontrole alebo na Obecný 

 úrad v lehote stanovenej vo výzve.  

4. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

5. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 

skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi.  

 

§ 38 

Správa dane 

 

 

Obec Klčov ako miestne príslušná obec vykonáva správu dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa 

prevádzkujú na území obce Klčov. 

 

 

§ 39 

Spôsob vyberania dane 

 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku 

daňovej povinnosti.  

2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

3. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, číslo účtu: 3444081001/5600  



IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001 BIC: KOMASK2X vedeného v pobočke Prima Banka 

Slovensko. 

 

 

Čl. VII.  

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

 

§ 40 

Poplatník poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Poplatok za komunálne odpady 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 nehnuteľnosť 

nachádzajúcu na iný účel ako na podnikanie 

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 nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na účel podnikania. 

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

vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu v Klčove (trvalý a prechodný pobyt).  

3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za 

ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich spravidla vlastník 

nehnuteľnosti (ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov určený zástupca).  

 

 

§ 41 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Obec Klčov stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva stavbu na iný účel ako 

podnikanie. (§ 40 ods. 1 písm. a)).  

2. Sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov 0,0438 € osobu a deň.  

3. Obec Klčov stanovuje poplatok za množstvový zber pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené 

užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na 

podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania (§40 ods. 1 písm. b) a c)).  

4. Správca dane stanovuje sadzbu poplatkov pre množstvový zber pre osoby uvedené v ods. 3 

nasledovne: 

- Sadzba poplatku pri 110 litrovej zbernej nádobe pri 14 dňovej 

frekvencii vývozu, ročná sadzba je 80,- € za vývoz jednej 110 l 

zbernej nádoby.  

 
 

§ 42 

Určenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Správca dane určuje poplatok na príslušný kalendárny rok. 

2. Poplatok pre poplatníka fyzickú osobu uvedený v § 40 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia sa určí 

ako súčin sadzby poplatku uvedenej v § 41 ods. 2 tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní 

v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom má poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt 

alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na území 

obce.  



3. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa 

určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.  

4. Poplatok pre poplatníka právnickú osobu a podnikateľa uvedeného v § 40 ods. 1 písm. b) 

a písm. c) tohto nariadenia sa určí ako súčin sadzby poplatku uvedenej v § 41 ods. 4 tohto 

nariadenia a počtu zberných nádob (vreca), ktorú poplatník užíva.  

 

 

§ 43 

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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 Klčove najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho 

roka. 

2. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť, vyplývajúcu z § 80 

zákona č. 582/2004 Z.z. a to do 1 mesiaca 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.  

3. Poplatník (FO) podľa § 40 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia je povinný v ohlásení uviesť:  

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo adresu 

prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje) 

4. Poplatník, ktorí plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti 

(platiteľ) je okrem údajov uvedených v ods. 2 uvedie aj údaje za každého poplatníka 

domácnosti. 

5. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom 

kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 

alebo počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíval alebo bude užívať alebo je 

oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi 

potvrdzujúcimi uvádzané skutočnosti.  

6. Poplatník (PO) podľa § 40 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia alebo podnikateľ podľa § 40 ods.1 

písm. c) tohto nariadenia je povinný v ohlásení uviesť: 

- obchodné meno (plný názov), IČO (príp. rodné číslo), presnú adresu sídla, miesto 

podnikania, miesto prevádzky, údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom 

zástupcovi, čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené finančné 

prostriedky z jeho činnosti, údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej 

nádoby, vreca, počet zberných nádob, frekvenciu odvozov, odberné miesta). 

7. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. predloží spolu 

so žiadosťou (ohlásením aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.  

8. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca dane 

vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí daň podľa pomôcok.  

9. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vyrubenie poplatku, 

správca dane postupuje podľa § 35 zákona č. 511/1992 Zb.  

 

 

 

§ 44 

Vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Správca dane vyrubí poplatníkovi uvedenému v § 40 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia poplatok 

platobným výmerom. Obdobím pre vyrubenie je kalendárny rok. Pri vyrubení poplatku 

správca dane vychádza z údajov evidencie ohlasovne, ktoré sú mu známe v čase vydávania 

platobného výmeru.  



2. Správca dane poplatníkovi uvedenému v § 40 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia poplatok 

vyrubí rozhodnutím. Správca dane v rozhodnutí vychádza z údajov, ktoré sú mu známe v čase 

vydávania rozhodnutia.  

 

 

 

§ 45 

Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Poplatok je splatný pre fyzické osoby - občanov: 

a) pri výške poplatku do 40 EUR do 15 dní od doručenia platobného výmeru jednorázovo, 

b) pri výške ročného poplatku nad 40 EUR v dvoch splátkach a to prvá splátka 50 % z výšky 

poplatku vyrubeného platobným výmerom do 31. mája a druhá splátka do 30. septembra 

bežného roka. 

2. Správca dane stanovuje splatnosť poplatku poplatníkovi, ktorým je právnická osoba uvedená v 

§ 40 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia alebo podnikateľ uvedený v § 40 ods. 1 písm. c) tohto 

nariadenia v rozhodnutí.  

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je 

splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ 

správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak.  

4. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, číslo účtu: 3444081001/5600 

IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001 BIC: KOMASK2X vedeného v pobočke Prima 

Banka Slovensko. 

 

 

 

§ 46 

Odpustenie a zníženie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

 

1. Správca dane poplatok v zdaňovacom období odpustí, ak poplatník v určenom období sa 

dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa 

považuje za dlhodobo dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia. 

2. Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že 

poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval v zdaňovacom období  dlhodobo v zahraničí:  

- dokladom sú všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť (potvrdenie 

príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce 

v zahraničí (pracovná zmluva), potvrdenie o štúdiu v zahraničí, čestné vyhlásenie 

poplatníka alebo osoby podľa § 40 ods. 2 tohto nariadenia o tom, že poplatník sa 

zdržiava alebo zdržiaval dlhodobo v zahraničí). 

3. Správca dane poplatok v zdaňovacom období zníži o alikvotnú čiastku 20 percent, ak sa 

poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval dlhodobo v zahraničí (t.j. minimálne 90 

po sebe nasledujúcich dní) 

- dokladom sú všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť (je potvrdenie 

príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce 

v zahraničí (pracovná zmluva), potvrdenie o štúdiu v zahraničí). 

4. V prípade, že doklady zo zahraničia uvedené v ods. 2 a ods. 3 tohto nariadenia nie sú 

v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad.  

5. Obec Klčov znižuje poplatok na základe žiadosti poplatníka -  nepracujúceho dôchodcu, 

ktorého príjem neprekračuje 300,- €, obyvateľa, ktorý v danom kalendárnom roku dovŕši 70 

rokov, obyvateľa v hmotnej núdzi, študenta na internáte o 20 percent.   

- - dokladom sú všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť (potvrdenie 

Sociálnej poisťovne,  potvrdenie príslušného úradu práce, potvrdenie o štúdiu 

a pobyte na internáte). 

 



 

 

§ 47 

Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona 

 

1. Obec Klčov na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona znižuje poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady o 20 percent v týchto prípadoch:  

- u občanov s trvalým pobytom v inej obci (ak má v Klčove prechodný pobyt) 

- dokladom je potvrdenie o trvalom pobyte a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku 

za KO v mieste trvalého pobytu. 

2. Obec Klčov ustanovenie § 46 ods. 1 neuplatní ak má poplatník alebo niektorý člen 

domácnosti, v ktorej žije voči obci Klčov ako správcovi daní nedoplatky.  

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zmiernenie alebo odstránenie 

tvrdosti zákona podľa § 46 tohto VZN najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka 

a nepredloží príslušné doklady, nárok na odstránenie tvrdosti zákona znížením alebo 

odpustením poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.  

 

 

 

Čl. VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 48 

 

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z. 

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

a na zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov.  

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Klčov o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa ruší VZN č. 2/2011 

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

území obce Klčov zo dňa 15.12.2011, uznesenie č. 9 a dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 

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

na kalendárny rok 2015 zo dňa 01.01.2015. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Klčov o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020 bolo schválené uznesením OZ č. 1   

zo dňa 11.12.2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Anna Dobrovičová 

             Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Príloha č.1 k VZN č. 1/2020 

 

REGISTRÁCIA PLATITEĽA DANE ZA UBYTOVANIE 

OZNÁMENIE 

Dátum vzniku/zániku/zmeny prevádzkovania ubytovacieho zariadenia 

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra, alebo 

meno a priezvisko prevádzkovateľa 

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

Adresa – ulica, číslo, PSČ., obce, mesta: ..................................................................................... 

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

IČO............................................................... DIČ ........................................................................ 

R. č. .............................................................................................................................................. 

Názov ubytovacieho zariadenia: .................................................................................................. 

Adresa ubytovacieho zariadenia – ulica, číslo: ............................................................................ 

Údaje o nehnuteľnosti (RD, hotel, penzión, kemping): ............................................................... 

Ubytovacia kapacita – počet lôžok: ............................................................................................. 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby: ....................................................................................... 

Tel. číslo: .................................................... e-mail:..................................................................... 

Vyhlasujem, že všetky údaje sú správne a pravdivé. 

 

Pridelené registračné číslo: ................... 

 

V Klčove, dňa:  

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

Podpis a pečiatka zodpovednej osoby      podpis a pečiatka SD  

 



         Príloha č. 2 k VZN č. 1/2020 

Hlásenie počtu prenocovaní 

 

Správca dane : Obec Klčov 

Adresa: Klčov 112, 05302 

 

Prevádzkovateľ: 

Obchodné meno, alebo meno a priezvisko ..................................................................... 

 

Hlásenie za zariadenie: 

Názov ubytovacieho zariadenia: ..................................................................................... 

Adresa ubytovacieho zariadenia: .................................................................................... 

 

Hlásené obdobie : 

Od ......................................................  Do ................................................ 

 

Počet prenocovaní ( dospelí)  .................................... 

Počet prenocovaní ( deti )  .................................... 

 

 

V Klčove , dňa ..................................   ...................................................... 

              Podpis prevádzkovateľa 

 

 

 



    Príloha č.3 k VZN č. 1/2020 

 

H l á s e n i e 

           Polročné  vyúčtovanie dane za ubytovanie 

 

polrok/rok  Názov ubytovacieho zariadenia  

Adresa, ulica,  číslo,   Meno zodp. osoby  Tel. č.  

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra 

 

IČO  DIČ  Číslo účtu/ banka  

 

1. Počet ubytovaných celkom  

2. Z toho ubytovaní cudzinci    

3. Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení od platenia dane z ubytovania  

4. 
Počet ubytovaných na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť 

(riadok 1 -  riadok 2 -  )  
 

5. Počet prenocovaní celkom  

6. 
počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej  povinnosti  

v danom kalendárnom polroku ( riadok 4 )  
 

9. 
Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom                              

(riadok 6 x príslušná sadzba dane ) 
€ 

 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v polročnom/ročnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú 

správne a úplné.  

 

Číslo účtu IBAN SK55 5600 0000 0034 4408 1001 KS 0558 
Variabilný 

symbol 
reg. č. 

  

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane do 15 dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny 

polrok/rok. 

 

V  Klčove dňa  ….............      Vypracoval  

 
dátum 

vyhotovenia 
  

meno, priezvisko, 

funkcia zodpovednej 

osoby 

 

      



Platiteľ dane – obchodné meno: 

(prevádzkovateľ zariadenia právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ) 

 

 

 

Polročné / ročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie - oznámenie 
 

Polrok/rok: 

Názov a adresa  ubytovacieho zariadenia:  

 

 

Priradené identifikačné číslo: 
IČO:                                             Číslo Vášho účtu: 
 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby: 

Kontakt (telefónne číslo, e-mail):   

1. Počet prenocovaní celkom  

  

2. Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti  

  

3. Odvodová povinnosť (riadok 2 x sadzba za prenocovanie a osobu)  

 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v polročnom/ročnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne 

a úplné. 

Vyplnené tlačivo zašlite  na adresu správcu dane a  daň za ubytovanie poukážte na účet obce číslo:  

3444081001/5600 IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001 BIC: KOMASK2X vedeného v pobočke 

Prima Banka Slovensko, (uveďte variabilný symbol) najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý 

kalendárny polrok/rok. 

 

 

V ................................, dňa ................. 

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

                                                                                                               pečiatka a podpis                

   


