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Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom na základe § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR 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
O MIESTNYCH DANIACH A O POPLATKU č. 2/2012
PRVÁ ČASŤ
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje podrobne
podmienky ukladania miestnych daní a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na
území Obce Pavlovce nad Uhom od 01.01.2013.
2/ Obec Pavlovce nad Uhom na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
3/ Obec Pavlovce nad Uhom na svojom území ukladá poplatok, ktorý sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa ods. 2 písm. a), b), d) a e) a poplatku
podľa ods. 3 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
MIESTNE DANE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
DAŇ Z POZEMKOV
§3
Základ dane
1/ Správca dane ustanovuje na území Obce Pavlovce nad Uhom hodnotu pozemku,
ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a) ornú pôdu
0,3830 €/ m2
b) trvalé trávne porasty
0,0942 €/m2
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,3088 €/m2
d) stavebné pozemky
18,58 €/m2
e) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 €/m2.
2/ Hodnota uvedená v ods. 1 písm.c) sa použije len vtedy, ak daňovník nepreukáže

hodnotu pozemku znaleckým posudkom.
§4
Sadzba dane
1/ Správca dane pre všetky pozemky na území obce Pavlovce nad Uhom určuje
ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedených v § 3 ods.1 písm.a), b) vo výške 0,50 % a písm.
c), d), e) vo výške 0,30 % .
DAŇ ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane
1/ Správca dane na území celej obce Pavlovce nad Uhom určuje ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,10 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,15 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,18 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,20 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,70 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f) 0,50 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,40 € za ostatné stavby.
2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume
0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Pavlovce nad Uhom určuje ročnú sadzbu dane z
bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo
výške:
a) 0,10 € za byty,
b) 0,10 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,50 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály, stožiare rozvodu
elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
b) lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného začatia

výchovnej ťažby /prvej prebierky/.
2/ Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na pozemky /zastavané plochy a záhrady/, ktorých vlastníkmi
sú občania starší ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú spotrebu.
3/ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších
ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.
4/ Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia
daňovej povinnosti je viac ako 65 rokov.
DAŇ ZA PSA
§ 8
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2/ Sadzba dane za jedného psa a za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka a
kalendárny rok je:
a) v rodinných domoch 3,50 € ,
b) v bytových domoch 5,00 € .
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
1/ Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve Obce Pavlovce nad Uhom, ktorými sa rozumejú:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v
šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c) zelené pásy medzi cestnou komunikáciou a chodníkmi,
d) parkoviská: Kostolné námestie pred obecným úradom, parkovisko pred Novým nákupným
strediskom, parkovisko pri Dome služieb a parkovisko na Ťahyňskej ulici pred budovou býv.
JAS-u,
e) obecný park.
2/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) dočasné umiestnenie stavebného materiálu a stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky.
3/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
4/ Ak sa predaj tovaru alebo výrobkov uskutočňuje z motorového vozidla, potom daň
sa stanovuje za miesto a deň takto:
a) u osobného auta bez prívesu 3,00 € ,
b) u dodávkového auta a osobného auta s prívesom 5,00 € ,

c) u nákladného auta /Avia, Traktor, Liaz a pod./ 8,00 € .
5/ Za umiestnenie cirkusu je sadzba 16,60 € a za kolotoč, lunapark a inú atrakciu 3,50
€ za každé zariadenie a deň.
6/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník musí pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva požiadať o súhlas
Obecný úrad v Pavlovciach nad Uhom a to osobne alebo písomne povinne podať oznámenie
o začatí užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, keď sa má realizovať užívanie
verejného priestranstva. Daňovník je tiež povinný oznámiť každú skutočnosť, ktorá má alebo
môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo
bolo uvedené do pôvodného stavu.
7/ Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubí rozhodnutím, okrem
krátkodobého jednorázového užívania verejného priestranstva, a je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Pri krátkodobom jednorázovom užívaní
verejného priestranstva je splatná pred začatím užívania v hotovosti do pokladne.
8/ Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva - neplatí sa za kultúrnu a
športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, alebo neplatí sa za užívanie
verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia Obecného úradu v
Pavlovciach nad Uhom.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 10
1/ Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 35,- €.
2/ Správca dane od dane oslobodí prevádzkovateľov predajných automatov vydávajúcich:
a) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
b) hygienické návleky (na obuv)
c) mlieko a mliečne výrobky.
3/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) miesto prevádzkovania,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) druh predajného automatu, názov a jeho výrobné číslo.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 11
1/ Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,00 € .
2/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s
uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) miesto prevádzkovania,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
d) druh nevýherného hracieho prístroja, názov a jeho výrobné číslo.
TRETIA ČASŤ
POPLATOK

§ 12
Sadzba a určenie poplatku
1/ Sadzba poplatku je 0,0275 € za osobu a kalendárny deň alebo 10,00 € za
osobu a rok.
2/ Obec určuje poplatok na kalendárny rok takto:
a) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá užíva nehnuteľnosť,
b) pre poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie a poplatníka,
ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania, ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov. Prepočet na jednu KUKA nádobu činí 0,0083 € za
liter odpadu pre nádobu s objemom 110 litrov alebo 23,74 € na rok. Sadzba v sebe zahŕňa
cenu za zneškodnenie odpadu, manipulačné a prepravné náklady viažuce sa k typu nádoby pri
základnej frekvencii vývozu 1 x za dva týždne /ročne 26 vývozov/.
3/ Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
§ 13
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie poplatku a splatnosť
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu /ďalej len identifikačné údaje/. Ak je poplatníkom osoba podľa § 12 ods. 2 písm. b),
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,
c) počet potrebných zberných nádob pre poplatníkov podľa § 12 ods. 2 písm. b), ktoré určuje
obec /vývozca/ a to podľa množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v prevádzke na
dvojtýždňový cyklus resp. na zmluvne dohodnutý cyklus. Zmenu v užívaní a počte nádob je
poplatník povinný ohlásiť obci.
2/ Poplatok vyrubí obec rozhodnutím na základe ohlásených údajov alebo z
posledných jemu známych údajov v čase vydávania rozhodnutia. Rozhodnutie pre
poplatníkov podľa § 12 ods. 2 písm. b) vyrubí obec na základe zmluvy o zbere komunálneho
odpadu.
3/ Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak mu zanikla povinnosť
platiť poplatok /zmena trvalého alebo prechodného pobytu, úmrtie člena rodiny, zánik práva
užívania nehnuteľnosti/ za podmienky, že nie je dĺžníkom obce.
4/ Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Poplatok u poplatníkov podľa § 12 ods. 2 písm.a) ak je vyšší ako 35,- €, môže
správca určiť platenie poplatku v splátkach určených v rozhodnutí.
§ 14
Odpustenie alebo zníženie poplatku
1/ Obec o d p u s t í poplatok stanovený podľa § 12 ods. 1 písm. a) za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov:
a) že sa v určenom období dlhodobo (t.j. minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov)

zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od
zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú zmluvu alebo
pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie potvrdeného podpismi dvoch susedov pred
pracovníkom určeným správcom poplatku.
b) potvrdenia o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v inej obci alebo meste.
c) invalidné deti do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím. K žiadosti je potrebné
doložiť ako doklad potvrdenie o ich zdravotnom stave - preukaz ZŤP.
d) doloží potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.
e) doloží potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb.
2/ Obec z n í ž i poplatok stanovený podľa § 12 ods. 1 písm. a):
a) o 50 %, ak preukáže svoju neprítomnosť v obci z dôvodu zamestnania v inom meste
/pracujúci na týždňovkách alebo dlhšie obdobie/. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie
zamestnávateľa, doklad o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku v mieste
prechodného pobytu.
b) o 50 %, že je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím /nad 18 rokov/ s potrebou
sprievodcu. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o jeho zdravotnom stave - preukaz ZŤP
s potrebou sprievodcu.
c) o 50 %, ak preukáže svoju neprítomnosť v obci z dôvodu štúdia na strednej a vysokej
škole a je prechodne ubytovaný na internáte. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o
návšteve školy alebo o ubytovaní.
d) o 50 % u poplatníkov žijúcich v časti Obce Pavlovce nad Uhom - časť ORTOV.
e) o 20 % u občanov separujúcich odpad v predchádzajúcom roku najmenej 10 krát.
f) o 20 %, že je občanom v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v
hmotnej núdzi. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti preukazuje stav v
hmotnej núdzi každá rodina samostatne. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie z
ÚPSVaR.
3/ O odpustenie alebo zníženie poplatku možno žiadať v lehote do 31. marca
zdaňovacieho obdobia.
4/ Poplatníkovi je možné poskytnúť iba jeden druh zníženia alebo odpustenia
poplatku, ktoré je pre poplatníka výhodnejšie. V prípade, že má občan nedoplatky na
poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na žiadne zníženie alebo odpustenie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠUJÚCE USTANOVENIA
§ 15
1/ Správu miestnych daní a poplatku vykonáva Obec Pavlovce nad Uhom
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
2/ Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľností nemá
hlavný kontrolór Obce Pavlovce nad Uhom.
3/ Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností v úhrne nižšiu ako 3 eurá nebude
vyrubovať ani vyberať.
4/ Platbu miestnej dane je daňovník povinný označiť variabilným symbolom pre
príslušný druh miestnej dane uvedenom v rozhodnutí o vyrubení dane.
5/ Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného
symbolu):
a) bezhotovostným prevodom na účet obce:
 SLSP a.s. Michalovce číslo 0091025616/0900
 Prima banka Slovensko a.s. Michalovce číslo 4226836001/5600
b) poštovým peňažným poukazom

c) v hotovosti do pokladnice obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom.
6/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v znení neskorších predpisov a
zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
7/ Správca dane – obec môže v jednotlivých prípadoch /u neplatičov/ realizovať výber
miestnej dane a to dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady
prostredníctvom Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva /SIPO/ a to inkasa mesačných
zálohových platieb.
8/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom číslo 4/2010 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010 uznesením č. 169/2010.
9/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Pavlovce nad Uhom sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom dňa 14.12.2012.
10/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Mária Dufincová, v.r.
starostka obce

