
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Markušovce 

č.  4 
zo dňa 21. 11. 2006, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  
č. 4 zo dňa 16.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
- dodatok č. 1 - 

 _______________________________________________________________ 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a  v súlade so zákonom 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  pre územie obce Markušovce toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 4 zo dňa 16.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – dodatok č. 1. 
 

Čl. I 
 
 Všeobecne záväzne nariadenie obce Markušovce č. 4 zo dňa 16.12.2005 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto: 

 
 

1. § 17, 18 a 19 znie: 
§ 17 

Sadzba dane 
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 
určená vo výške 

a)   2,00 Sk za byty, 
b) 40,00Sk za nebytové priestory. 

 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
 

§ 18 
Oslobodenie od dane 

1) Od dane sú oslobodené 
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,  
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú 

výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej 
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 

c) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, 
na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo 
vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej 
akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, 
ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám 
praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych 
krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských 
školských úradov. 

2) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené: 
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
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b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej 
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. 
stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,  

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,  
d) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných 

pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 
e) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 

výchovnej ťažby (prvej prebierky),  
f) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich 

umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. 
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, 
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem 
rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s 
kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a 
zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, 
brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s 
pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou, 

3) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené: 
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na 

pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby 
užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, 
výstavné siene, osvetové zariadenia 

b) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
podnikanie 

  
§ 19 

Zníženie dane 
1) Správca  dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 60 % na pozemky funkčne spojené 

so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. 
2) Správca dane poskytuje zníženie dane vo výške 50% na 

a) stavby na bývanie, byty a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby určenej na 
bývanie 

b) na zastavané parcely a nádvoria, na ktorých sa nachádzajú stavby uvedené pod písm. a) tohto 
odseku  

vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, 
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie za podmienky, že k stavbe sa neviaže 
trvalý pobyt iných osôb s výnimkou nezaopatrených detí. 

3) Držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držitelia preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládni 
občania predložia platný doklad preukazujúci túto skutočnosť (napr. preukaz občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím) pre každé zdaňovacie obdobie do 31.januára príslušného roka. 

4) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na zníženie daňovej povinnosti je 65 rokov. 
 
2. § 59 znie:  
 

§ 59 
Sadzba 

Sadzby miestneho poplatku 
1) Ak na zber zmesového komunálneho odpadu je využívaná zberná nádoba KUKA 110 l  určuje sa 

poplatok 
a) ak platiteľ poplatku je vlastníkom nádoby 
 – 0,466 Sk za osobu a kalendárny deň, t.j.   170,- Sk/osoba/rok 
b) ak platiteľ poplatku má nádobu prenajatú od obce 
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 –  0,849 Sk na prvého člena domácnosti - za osobu a kalendárny deň, t.j 310,- Sk/osoba/rok 
 –  0,466 Sk za osobu a kalendárny deň - na každého ďalšieho člena domácnosti t.j. 170,- 

Sk/osoba/rok 
c)  ak vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt, 
 s vlastnou nádobou, zapojený do systému zberu - 1x za dva týždne 1000,- Sk 
  - 1x za štyri týždne 500,- Sk 
d) ak vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt, 

s prenajatou nádobou od obce, zapojený do systému zberu 
  - 1x za dva týždne 1150,- Sk 
  - 1x za štyri týždne 650,- Sk 

2) Ak na zber zmesového komunálneho odpadu je využívaná zberná nádoba BOBR 1100 l (spôsob 
zberu určený v § 6 ods. 2 písm. d) VZN o odpadoch) určuje sa poplatok  

 – 0,466 Sk za osobu a kalendárny deň, t.j. 170,- Sk/osoba/rok  
3) V častiach obce, kde nie je možné pre neprístupnosť zabezpečiť odvoz zmesového odpadu (spôsob 

zberu určený v § 6 ods. 2 písm. e) VZN o odpadoch) - na adrese nehnuteľnosti 
• " Hornádska 1  
• " Michalská 2  
• " Odorínska cesta 14, 16, 18, 20  
• " Pod horou 1  
• " Slovenská 15, 17,19  
• " Sv.J.Nepomuckého 67, 69, 107, 117, 119, 121  
• " Za tehelňou 8,9,17,18,19  
• " Železničná 22 

určuje sa poplatok 
– 0,274 Sk za osobu a kalendárny deň, t.j.  100,- Sk/osoba/rok 

4) V ostatných prípadoch  
– 0,466 Sk za osobu a kalendárny deň, t.j. 170,- Sk/osoba/rok  

5) V lokalite KORYTNO II. pre nájomcu, ktorý má prenajatý pozemok na rekreáčne                                   
účely sa určuje paušálny poplatok  

 – 0,274 Sk/kalendárny deň, t.j. 100,- Sk 
6) Ak na zber odpadu fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá nemá uzatvorenú zmluvu na 

zneškodňovanie svojich odpadov s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi, využíva:  
a) vlastnú zbernú nádobu KUKA 110 l určuje sa poplatok 1300,- Sk/rok/1 nádoba 
b) prenajatú zbernú nádobu KUKA 110 1 určuje sa poplatok 1500,- Sk/rok/1 nádoba 
c) vlastnú zbernú nádobu BOBR 1110 l určuje sa poplatok 6600,- Sk/rok/1 nádoba 
d) prenajatú zbernú nádobu BOBR 1110 l určuje sa poplatok 8100,- Sk/rok/1 nádoba 

7) Na miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov bude každému poplatníkovi vystavený platobný výmer. 

8) Poplatok sa určuje na obdobie 1 roku 
 

Čl. II 
 
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Markušovciach č. 274 zo dňa 21.11.2006   
2) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2007 
 
 
  
  
 
 Ing. Ján Šofranko 
 starosta obce 
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