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Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Michaľany. na základe ustanovenia § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR
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 o miestnych
daniach“ ) vydáva pre územie obce Šarišské Michaľany toto VZN:
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)

(2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Šarišské Michaľany
Obec Šarišské Michaľany ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
§2
Daň z pozemkov
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(1)
(2)

(3)

(4)

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zákona o miestnych
daniach.
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Šarišské Michaľany v členení
podľa ustanovení § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov
nie sú pozemky uvedené v ustanovení § 6 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
Pre výpočet dane je rozhodujúci stav k l. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia správca neprihliada, okrem
prípadov uvedených v § 99 a) zákona o miestnych daniach.
Základ dane z pozemkov upravuje § 7 zákona o miestnych daniach.

(5)
V súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje
ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty
0,45 %
b) záhrady
0,75 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,75 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
1,50 %
e) stavebné pozemky
0,75%
§3
Daň zo stavieb
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Šarišské Michaľany, ktoré spĺňajú
podmienky zadefinované v § 10 ods. 1,ods. 2, ods. 4 zákona o miestnych daniach.
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnych daniach.
Základ dane zo stavieb je upravuje § 11 zákona o miestnych daniach a výpočet dane zo
stavieb upravuje § 12a) zákona o miestnych daniach.
Správca dane v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje
ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,100 eur/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,140 eur/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,210 eur/m2
d) samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží
0,270 eur/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu
0,850 eur/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,000 eur/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,850 eur/m2
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§4
Daň z bytov
(1)
(2)
(3)

Daňovníkom dane z bytov sú vlastníci a správcovia bytov alebo nebytových priestorov
zadefinovaní v § 13 zákona o miestnych daniach.
Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce
Šarišské Michaľany spĺňajúce podmienky uvedené v § 14 zákona o miestnych daniach.
Základ dane z bytov sa vypočíta spôsobom podľa § 15 zákona o miestnych daniach.
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane
ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor v obci Šarišské Michaľany
0,100 eura
2
za každý aj začatý m podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
§5
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1)



V súlade s § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach obec ako správca dane znižuje daň
zo stavieb uvedených v tomto ustanovení. Sadzba dane sa znižuje na
a) 50% daňovej povinnosti , ak ide o stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov,
ktorí v zdaňovacom období dosiahli alebo dosiahnu vek 70 rokov a viac a pre
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez obmedzenia veku, ak slúžia na ich
trvalé bývanie.
b) 50% daňovej povinnosti za garáž vo vlastníctve občanov ktorí v zdaňovacom
období dosiahli vek 70 rokov a viac alebo občanov a ťažkým zdravotným
postihnutím bez obmedzenia veku , ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na
ich dopravu.
Doklady preukazujúce priznanie ťažkého zdravotného postihnutia je potrebné
predložiť do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje § 18 zákona o miestnych daniach.
§6
Daň za psa

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Predmetom dane za psa je pes. ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 1 zákona
o miestnych daniach a zároveň nie je psom podľa § 22 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zadefinovaná v § 23 zákona
o miestnych daniach.
Základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti a správu dane definuje § 24, § 26 a §
28 zákona o miestnych daniach
V súlade s ustanovením § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane
sadzbu dane nasledovne:
10,50
eur za jedného psa a kalendárny rok.
Od dane za psa sú v súlade s ustanovením § 29 zákona o miestnych daniach, oslobodení
osamelo žijúci dôchodcovia.
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§7
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1)
(2)

(3)

Predmetom je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa bodu 2.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Šarišské Michaľany , ak nespĺňajú podmienky uvedené v § 30 ods. 2
druhá veta zákona o miestnych daniach a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke
b) chodníky a iné plochy upravené pre peších chodcov
c) námestia
d) všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce
e) trhovisko
f) všetky verejnosti prístupné priestory v obci okrem pozemkov vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo
hospodárenia
Správca dane určuje, v súlade s ustanovením § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva na
každý aj začatý deň vo výške:
a) za postavenie predajného a reklamného zariadenia za každé predajné miesto
2,25 eur/m2/deň
b) za postavenie zariadenia na poskytovanie služieb za každé predajné miesto
1,30 eur/m2 /deň
c) za umiestnenie skládky (stavebný materiál, štrk, piesok, drevo a pod)
0,10 eur/m2 /deň
d) za umiestnenie skládky (stavebného materiálu) pri oprave a stavbe rodinného domu
na základe už vydaného územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia, alebo
súhlasu obce pri drobných stavbách ( pri nedostatku vlastných priestorov)
0,05 eur/m2 /deň
e) za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
0,15 eur/m2 /deň
f) za trvalo a sezónne používané plochy verejného priestranstva na poskytovanie
občerstvenia
2,25 eur/m2/rok
g) za ostatné užívanie verejného priestranstva, ktoré nemožno zaradiť do vyššie
uvedených skupín
0,50 eur/m2/deň

Používanie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií na iné ako dočasné
parkovanie nákladných motorových vozidiel bez písomného súhlasu obce je zakázané.
(4) Od dane za užívanie verejného priestranstva je, v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych
daniach, oslobodené:
a) užívanie verejného priestranstva cirkvami a náboženskými spoločnosťami na
dobročinné účely,
b) spoločenská, kultúrna a športová akcia usporiadaná na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné účely,
c) jednorazové užívanie verejného priestranstva občanom obce v trvaní maximálne
48 hodín.
(5) Ostatné podmienky dane upravuje § 31 a nasledujúce zákona o miestnych daniach.
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§8
Daň za ubytovanie
(1) Predmet dane, daňovníka, základ dane, správu dane a vyberanie dane upravuje § 37
a nasledujúce zákona o miestnych daniach.
(2) Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ustanovením § 40 zákona o miestnych
daniach, vo výške
0,15 eura na osobu a prenocovanie.
(3) Platiteľ dane je povinný správcovi dane vždy do 10. dňa v mesiaci oznámiť skutočnosti
k vyrubeniu dane za predchádzajúci mesiac.
V oznámení platiteľ dane uvedie: počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku
dane.
(4) Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od
daňovníkov v "Knihe ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení
dane daňovníkmi a ktorá musí obsahovať nasledovné údaje :
 dátum ubytovania od - do
 počet prenocovaní
 meno a priezvisko ubytovaného, prípadne obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH
 výška dane
(5)
Platiteľ dane vyberá daň z ubytovania nasledujúcim spôsobom.:
a) do pokladne
b) bezhotovostným prevodom na účet
(6) Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
uvedie identifikačné údaje daňovníka: meno, priezvisko, prípadne obchodné meno, IČO,
DIČ, IČ DPH.
(7) Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania obci :
a) do pokladne
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
a to vždy do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
§9
Daň za predajné automaty
(1) Predmet dane, daňovníka, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane
upravuje § 44 a nasledujúce zákona o miestnych daniach.
(2) Správca dane určuje, v súlade s ustanovením § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane vo výške
50,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(3) Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením:
 identifikačné údaje o predajnom automate napr. výrobné číslo
 miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania)
 dátum začatia prevádzky automatu, prípadne vyradenia z prevádzka
(4) Správca dane určuje spôsob identifikácie predajných automatov:
a) identifikačné údaje daňovníka (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH)
b) počet a identifikačné čísla predajných automatov pridelené ich výrobcom,
c) umiestnenie predajného automatu (adresa prevádzky),
d) dátum uvedenia predajného automatu do prevádzky, príp. vyradenia z prevádzky.
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§ 10
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmet dane, daňovníka, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane
upravuje § 52 a nasledujúce zákona o miestnych daniach.
(2) Správca dane určuje, v súlade s ustanovením § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane
50,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
(3) Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú
evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzky
(4) Správca dane určuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov takto:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzky
ČASŤ TRETIA
MIESTNY POPLATOK
§ 11
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len
„poplatok“) sa platí poplatník zadefinovaný v § 77 ods. 2,3 zákona o miestnych daniach
za .činnosti, triedený zber a náklady uvedené v § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov.
Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Šarišské Michaľany stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom
nariadení obce Šarišské Michaľany č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Michaľany.
Poplatok za odpad 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
(ďalej len "platiteľ").
Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
a) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach vo výške
0,050 eura za osobu a kalendárny deň
b) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach vo výške
0,050 eura za osobu a kalendárny deň
c) pre poplatníka podľa 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach, ktorý
požiada o množstvový zber vo výške 0,010 eura za jeden liter komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre kontajner s objemom 1100 l
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d) pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o miestnych daniach za
drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
vo výške 0,070 eura za kg
(6) Poplatok za odpad určuje správca dane za zdaňovacie obdobie v súlade s ustanovením
§ 79 ods. 2 zákona o miestnych daniach nasledovne:
a) pre poplatníka podľa ods. (5) písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať
b) pre poplatníka podľa ods. (5) písm. b) ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov
c) pre poplatníka podľa ods. (5) písm. c) ako súčin sadzby a objemu zbernej nádoby,
ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov (periodicita) vývozov – len na základe
vyžiadania o množstvový zber
d) pre poplatníka podľa ods. (5) písm. d) ako súčin množstva odovzdaných drobných
stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu
e) poplatok podľa písm. d) sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných
odpadov
f) poplatník uhrádza poplatok podľa písm. d) v hotovosti poverenému zamestnancovi
obce pri odovzdaní odpadu priamo na určenom zbernom mieste
(7) Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období v súlade s §
79 ods. 4 zákona o miestnych daniach je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o
počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený
koeficientom 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b) § 79 ods. 4 zákona o
miestnych daniach
(8) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku (9) je obdobie zadefinované v § 79 ods. 5
zákona o miestnych daniach.
(9) Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí poplatníkovi,
ktorý preukáže, že je:
 držiteľom diamantovej Jánskeho plakety vo výške
75 % ročného poplatku
 držiteľom zlatej Jánskeho plakety vo výške
50 % ročného poplatku
 držiteľom striebornej Jánskeho plakety vo výške
30 % ročného poplatku
 držiteľom bronzovej Jánskeho plakety vo výške
20 % ročného poplatku
(10)
Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe:
 potvrdenia o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce spolu
s dokladom o prechodnom pobyte v inej obci,
 kópie pracovnej zmluvy s miestom výkonu mimo územia obce spolu s dokladom
o prechodnom pobyte v inej obci,
 dokladov o pobyte na území iného štátu, víza, potvrdenie zamestnávateľa, agentúry,
pracovné povolenie a pod.,
 potvrdenia o prechodnom pobyte a vyrubení poplatku za komunálny odpad, že sa
fyzicky zdržiava na území SR mimo územia obce, kde si zároveň plní poplatkovú
povinnosť,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce.
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(11)

Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu
zdaňovacieho obdobia a káže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti, t.j. preukáže zánik poplatkovej povinnosti, ktorý je poplatník povinný
oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy nastal. Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako
bol povinný uhradiť, preplatok sa poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia
dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr
však do 60 dní od doručenia žiadosti.
(12) Ostatné podmienky upravuje desiata časť zákona o miestnych daniach.

Spoločné





ČASŤ ŠTVRTÁ
ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

§ 12
Podávanie priznaní k dani a postup a podmienky vyrubenia dane z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje upravuje
dvanásta časť zákona o miestnych daniach
Správca dane v súlade s § 99e ods. (9) zákona o miestnych daniach určuje, že nebude
vyrubovať daň do jedného eura vrátane.
ČASŤ PIATA
Spoločné ustanovenia
§13
Spoločné ustanovenia

(1)
(2)
(3)

(4)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce.
Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce.
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane
vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavený odpad sa určia alebo môžu
zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a
podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti
alebo pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
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§ 14
Záverečné ustanovenia
(1)

(2)
(3)

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Šarišské Michaľany č. 05/2018 zo dňa 14.12.2018 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Šarišské Michaľany a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Šarišské Michaľany.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Šarišských Michaľanoch dňa 17.12.2019 uznesením číslo X-7/2019 a nadobúda účinnosť
dňom 01.01.2020.

V Šarišských Michaľanoch dňa 17.12.2019

Mgr. Jozef Mačo
starosta obce
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