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Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach podľa § 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 sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PRVÁ ČASŤ
DRUHY MIESTNYCH DANÍ
§1

1. Obec ukladá 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.
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
“poplatok“).
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z pozemkov
§2
Základ dane
1. Správca dane ustanovuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku1 sa použije hodnota pozemku za 1 m2 0,0995 eura.
2. Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu nepreukáže znaleckým posudkom.
§3
Sadzba dane

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,51 % zo základu dane,
0,28 % zo základu dane,
0,42 % zo základu dane,
0,28 % zo základu dane,
0,55 % zo základu dane.

2. Správca dane ustanovuje pre pozemky na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
1

Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch , tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku.
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nevyhradeného nerastu2 a na pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo
slnečnej energie3, transformačná stanica alebo predajný stánok, ročnú sadzbu dane na všetky
druhy pozemkov 1,4 % zo základu dane.
Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Markušovce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
0,064 eura,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodného hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
0,076 eura,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,153 eura,
d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáži a stavby
hromadných garáži umiestnené pod zemou
0,204 eura,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,284 eura,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a so zárobkovou činnosťou
1,284 eura,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,306 eura,
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky
druhy stavieb príplatok za podlažie
0,030 eura.
Daň z bytov
§5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
0,066 eura,
2. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z z bytov za nebytový priestor za každý aj začatý m2
podlahovej plochy
a) nebytové priestory slúžiace na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
1,284 eura,
b) nebytové priestory slúžiace ako garáž
0,204 eura,
c) ostatné nebytové priestory
0,306 eura,

§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
2

§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení neskorších predpisov
3
§ 2 písm. b) bod 2 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky4 ,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo dane z bytov
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na podnikanie5 ,
b) stavby užívané ako múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene.
3. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50 %.

TRETIA ČASŤ
DAŃ ZA PSA
§7
Sadzba dane
Obec ustanovuje ročnú sadzbu dane za psa 3,50 eura.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Verejné priestranstva
Obec stanovuje, že verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice,
parkoviská vo vlastníctve obce, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú
zaradené do siete miestnych komunikácií, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň.
Najmä: priestranstvo pred Obecným úradom a Múzeom po rieku Hornád, priestranstvo oproti
Čerpacej stanici (okolie potravín), priestranstvo na Bystrej ulici od Špeciálnej školy k cintorínu,
miestny park.
§9
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva
1. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, vrátane dopravného prostriedku,
z ktorého sa poskytujú služby,
b) umiestnenie predajného zariadenia, vrátane dopravného prostriedku, z ktorého sa
uskutočňuje predaj,
c) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, umiestnenie stavebného
zariadenia pre stavby, práce a úpravy,
d) umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív,
výkopku a zeminy,
e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
f) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
4

§ 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a
pohrebníctve
5
§2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
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g) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových
akciách,
h) umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s obcou,
i) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore verejného
priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo; takéto vyhradené parkovisko je určené
dopravnými značkami6,
2. Verejné priestranstvo sa môže osobitne užívať len na základe povolenia vydaného obcou alebo
inými orgánmi podľa osobitných predpisov7, okrem užívania verejného priestranstva podľa ods. 1
písm. a) a b) na dobu kratšiu ako 12 hodín.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s
odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

§ 10
Sadzba dane
Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
je za:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predaja
vrátane dopravného prostriedku, z ktorého sa poskytujú služby alebo predaj
0,33 eura
b) celoročné umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb a predaja
0,03 eura
c) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách
0,33 eura
d) umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy
0,06 eura
e) umiestnenie veľkokapacitného kontajnera od druhého dňa vrátane
0,50 eura
f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
0,33 eura
g) umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov
a rôznych zariadení, palív, výkopku a zeminy
- stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych
zariadení, palív, výkopku a zeminy na dobu dlhšiu
ako 12 hodín
0,06 eura
- strojného zariadenia, vozidla alebo zariadenia na skladovanie,
vyloženie alebo naloženie na dobu dlhšiu ako 12 hodín
0,50 eura
- nákladu, materiálu alebo techniky na dobu dlhšiu ako 12 hodín
0,33 eura
h) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení
0,33 eura
i) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
- pre vozidla právnických a fyzických osôb
0,04 eura
- pre vozidlá s parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu
0,02 eura

§ 11
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného
6

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
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priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe.
2. Daňovník je povinný na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum skutočného
začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva, napr. v prípade stavebných
prác záznamom o odovzdaní rozkopávky alebo fotokópiou stavebného denníka.
3. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania verejného
priestranstva v m2 alebo lehoty užívania verejného priestranstva najneskôr v deň, kedy zmena
nastala.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 12
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí a skončení
prevádzkovania tohto zariadenia resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 15 dní odo dňa,
keď tieto skutočnosti nastali.
2. Platiteľ dane je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
- fyzická osoba: Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, obchodné meno, miesto
podnikania a kontaktné údaje
- právnická osoba: Obchodné meno, sídlo, IČO, údaje o štatutárnom zástupcovi a kontaktné
údaje
- údaje o zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu a kontaktné údaje
- zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu8, adresu a názov
ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

§ 13
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,16 € za osobu a prenocovanie.

§ 14
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
na účely dane, spôsob vyberania dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme.
2. Evidencia ubytovaných osôb musí obsahovať mená, priezviská, číslo OP, adresy trvalého pobytu,
deň príchodu a odchodu ubytovaných osôb a záznam o výške zaplatenej dane.
3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení
dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie
poskytnuté a výšku dane.
§ 15
Spôsob a lehota odvodu dane
8

Vyhláška 277/2008 Z.z.
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1. Platiteľ predkladá obci oznámenie o výbere dane za ubytovanie do 20. dňa po uplynutí
kalendárneho štvrťroka, za každé ubytovacie zariadenie na území obce Markušovce samostatne.
2. Oznámenie o výbere dane za ubytovanie obsahuje:
- obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania platiteľa dane
- označenie a adresa ubytovacieho zariadenia
- celková ubytovacia kapacita zariadenia
- obdobie za ktoré sa prehľad predkladá
- počet prenocovaní za obdobie
- výpočet dne
- meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby, ktorá prehľad vyhotovila
3. Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení štvrťroka vybratú daň zaplatiť na účet obce
alebo v pokladni Obecného úradu na základe doručeného priznania.

ŠIESTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 16
Sadzba dane
1. Sadzba poplatku za jeden predajný automat a kalendárny rok sa ustanovuje na 40 eur.
2. Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje, sadzba sa
stanovuje na 165 eur.
§ 17
Oslobodenie od dane
Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky
proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
§ 18
Označenie predajných automatov
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) výrobné číslo a typ predajného automatu
b) druh predajného automatu
c) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO
d) adresa umiestnenia predajného automatu
e) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky predajného automatu

§ 19
Spôsob vedenia evidencie na účely dane za predajné automaty
1. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť osobitne za každý predajný automat
evidenciu s nasledujúcimi údajmi:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) obsah skladby ponúkaného tovaru,

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MARKUŠOVCE
č. 5/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Vyvesené: 9.12.2014

Účinné dňom: 1.1.2015

Strana 7 z 9

c) miesto prevádzkovania,
d) začiatok a skončenie prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania automatu v
termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle
zákona.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 20
Sadzba dane
Sadzba dane je 66 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

§ 21
Označenie nevýherných hracích prístrojov
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom s
uvedením týchto údajov:
a) výrobné číslo a typ nevýherného hracieho prístroja
b) druh nevýherného hracieho prístroja
c) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO
d) adresa umiestnenia nevýherného hracieho pristroja
e) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky nevýherného hracieho prístroja

§ 22
Spôsob vedenia evidencie na účely dane za nevýherné hracie prístroje
1. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť osobitne za každý nevýherný hrací prístroj
evidenciu s nasledovnými údajmi:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) druh nevýherného hracieho prístroja
c) miesto prevádzkovania,
d) začiatok a skončenie prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania automatu v
termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle
zákona.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK
§ 23
Obec ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí
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a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom9, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca10, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
§ 24
Sadzby poplatku
1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 0,0124 eura za osobu a kalendárny deň.
2. Sadzba poplatku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby pre množstvový zber je
0,0132 eura/liter komunálneho odpadu.
§ 25
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom Obce Markušovce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napríklad: odhlásenie z trvalého resp. prechodného
pobytu v obci, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky a podobne).
3. Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods.2 zákona č.
582/2004 Z. z..
§ 26
Podmienky a podklady na odpustenie poplatku
Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane
preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území Obce Markušovce. Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú
hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka
mimo Obce Markušovce, ako je najmä:
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou

DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
1. Správca dane určuje, že nebude vyrubovať daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy jedného eura11.
9

Napríklad § 6 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 158/1998 Z.z.
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zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
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2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje nasledovne:
a) ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 20 eur a právnickej osobe 400 eur je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
b) ak daň je vyššia ako v bode a) je splatná v dvoch splátkach určených v rozhodnutí, pričom prvá
splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Správca dane určuje platenie vyrubeného poplatku nasledovne:
a) ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 20 eur a právnickej osobe 400 eur je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
b) ak ročný poplatok je vyšší ako v bode a) je splatný v dvoch splátkach určených v rozhodnutí,
pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane resp. poplatku pri platení ročnej

daňovej povinnosti, pri platení splátok dane, pri platení nedoplatku na dani poštovou
poukážkou alebo prevodným príkazom uvedením variabilného symbolu, ktorý správca
dane uviedol v rozhodnutí o vyrubení dane.
§ 28
1. Pri uplatnení tohto všeobecne záväzného nariadenia platia ustanovenia zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe
daní v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce
č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zo dňa 12.12.2012.
3. Podľa § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
Obce Markušovce a na internetovej stránke Obce Markušovce od 7.11.2014 do 17.11.2014.
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
dňa 27.11.2014
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2015.

Michal Čuchran
Starosta obce

