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Obecné zastupiteľstvo obce  Holice na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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   pre   územie  obce Holice toto 

 
 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 
 

č. 4/ 2019 
 

o  miestnych   daniach  a  o  miestnom popla tku  za  komunálne  
odpady  a  drobné  s tavebné  odpady  na  území  obce  Hol i ce  

 

ČASŤ PRVÁ 

 
§  1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania 
    miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady  
    (ďalej len „ poplatok“)   na území obce Holice 
 
2 .  Obec Holice 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,  

 
3.  Obec Holice ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
     odpady.   
 
4.  Zdaňovacím  obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za   
     nevýherné hracie prístroje , daň za jadrové zariadenie a pre miestny poplatok za komunálny odpad  
     a drobný stavebný odpad   je kalendárny rok s výnimkami upravenými v ust. § 90 ods. 3 až 6   
     zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady     
     a   drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). 
  
 
 

ČASŤ DRUHÁ 
MIESTNE DANE 

 
§ 2 

 
Daň z nehnuteľností 
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Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“). 

 
 

§ 3 
Daň z pozemkov 

 
1. Hodnota pozemkov na území obce Holice v členení do skupín  podľa ust. § 6 ods. 1 zákona  
    o miestnych daniach je nasledovná:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,  trvalé trávnaté porasty  
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,                                           1,0814 eur/m2 

- trvalé trávnaté porasty                                                                             0,1981 eur/m2 

b)  záhrady                                                                                                                    1,85 eur/m2 

c)   zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                                          1,85 eur/m2 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb 
a ostatné hospodársky  využívané vodné plochy                                            1,85 eur/ m2 

      e)  stavebné pozemky,                                                                                                  18,58 eur/ m2 

 

 

2.  V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje  ročnú sadzbu dane    
     z pozemkov v obci Holice  pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty                                   0,45 %, 
b) záhrady                                                                               0,45 %, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                                             0,45  %       
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                                0,45 %, 
e) stavebné pozemky                                                                             0,45 %, 
f) pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej 

 energie, transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru 
a poskytovaniu  služieb                                                                                                      0,45 %       

 
 

§ 4 
Daň zo stavieb 

 
1. Správca dane  v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane zo  
    stavieb v obci Holice  za každý aj začatý m2  zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb podľa §  
    10 ods. 1 zákona o miestnych daniach 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                                       0,100 eur/m2 
     c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                                         0,500 eur/m2 
     d)     samostatne stojace garáže                                                                                0,300 eur/m2 

     e)     stavby hromadných garáží                                                                               0,300 eur/m2 

     f)      stavby hromadných garáží   umiestnené pod zemou                                       0,300 eur/m2 

     g)     priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
           stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na  
           administratívu                                                                                                     0,500 eur/m2 

     h)     stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
             administratívu   súvisiacu s ostatným  podnikaním a zárobkovou činnosťou          0,800 eur/m2               
i)     ostatné stavby  neuvedené v písm.  a) až h)                                                      0,300 eur/m2 
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2. V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných  
    stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,05  eura  za každé ďalšie podlažie okrem prvého  
    nadzemného podlažia  
 
 

§ 5 
Daň z bytov 

 
 
1.  Ročná sadzba dane z bytov je 0,100 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a   
     nebytového priestoru. 
 
2. Správca dane v súlade s ust. § 16 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje  ročnú sadzbu  dane  
    z bytov za nebytový priestor v obci Holice 
    vo výške   0,300 eura  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy  nebytového priestoru v bytovom      
    dome určeného na účel : garážovanie 
 
3. Správca dane v súlade s ust. § 16 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje  ročnú sadzbu  dane    
    z bytov za nebytový priestor v obci Holice 
    vo výške   0,800 eura  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy  nebytového priestoru v bytovom  
    dome určeného na účel : podnikanie 
 
 
  

§ 6 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 
 
1. V súlade s ust. §17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na miestne 

podmienky  v obci Holice znižuje daň z pozemkov nasledovne: 

a) daň za záhrady, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, alebo držiteľov 
preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  ak tieto slúžia 
výhradne na ich osobnú potrebu vo výške 50% z daňovej povinnosti. 

 
2. V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na miestne podmienky  

v obci Holice  správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky: 

       a)    pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 
       b)    pozemky vo vlastníctve PO, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie 
 
 
3. V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok v obci  

Holice znižuje správca dane daň zo stavieb / daň z bytov nasledovne: 

    a)  u stavieb na bývania a byty, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, alebo 
 držiteľov  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov  
 preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na 
 ich bývanie  o 50%, 

 
    b)  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž , ktorých   vlastníkmi sú      
          občania starší ako 70 rokov, alebo  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným         
          postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so  
          sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu o 50 %. 
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4. Zníženie dane správca dane priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31. 01.      
       zdaňovacieho obdobia. Zníženie dane sa poskytuje počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré     
       nasleduje po kalendárnom roku v ktorom nastali skutočnosti podmieňujúce priznania zníženia   
       dane. 
 
5.   Podľa miestnych podmienok v obci sa od dane zo stavieb oslobodzujú: 

a) stavby alebo byty vo vlastníctve PO, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. 
 
6.   Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období,   
      v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho  
      obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Pre vyrubenie dane  
      z nehnuteľnosti je rozhodujúco stav. K 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
      V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roku daňová povinnosť vzniká    
      prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti  
      alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.  
      Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým     
      dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe  
      právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. 
 
7.   Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná u fyzických osôb do výšky dane 50,00 € do 15 dní odo    
      dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
8.   Vyrubená daň u podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb do výšky dane 200,00 € je  
      splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
9.   Vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výšky nad 50,00 € u fyzických osôb a vyrubená daň vo výške    
      nad 200,00 € u podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb je splatná aj v splátkach 
určených   
      správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 
 

  

§ 7 
Daň za psa 

 
1.  V súlade s ust. § 25   a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane  
      nasledovne: 
  a) 5  eur za  jedného psa a kalendárny rok.  
    
 
 

§ 8 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné  
       pozemky vo vlastníctve obce Holice. 
2. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa na účely dane za užívanie verejného    

priestranstva rozumie : 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,   

b) umiestnenie stavebného zariadenia,  

c) umiestnenie predajného zariadenia,  

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,  

e) umiestnenie skládky,  
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f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, 

3. Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33  a  § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane: 
a) služby a predaj 3,50 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za 

každý aj začatý deň,  
b) umiestnenie skládok (stavebný materiál, príp. stavebné zariadenia, skládky tuhého paliva, 

prípadne iných skládok), trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  0,03 € za 
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,  

c) umiestnenie zariadenia cirkusu 0,50 € za každý aj začatý m2 a  deň osobitne užívaného 
verejného priestranstva,  

d) umiestnenie lunaparku, prípadne inej atrakcie 0,50 € za každý aj začatý  m2 a deň osobitne 
užívaného verejného priestranstva. 

 
4.    Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne  
       správcovi dane najneskôr v deň,  kedy  sa užívanie verejného priestranstva začalo.  
 
5.    V písomnom oznámení daňovník uvedie: 
 

a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ - názov alebo obchodné meno, sídlo a  

             identifikačné číslo,  
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť plochy užívania  

verejného priestranstva. 
 
6.    Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku  
       stanovenej , resp. zaplatenej dane správcovi dane. Daňovník je povinný oznámiť  skutočnosť, že  
       osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do  
       pôvodného stavu najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva. 
 
 
 

§ 9 
Daň za ubytovanie 

 
 
1. Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach v eurách na  
       osobu a prenocovanie v obci Holice : 1,00 eur 
 
2.   Platiteľ dane je povinný: 
      viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 
        a) meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka, 
    b) miesto trvalého pobytu daňovníka,  
     c) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka, 
     d) označenie ustanovenia nariadenia zakladajúceho nárok na oslobodenie  
                 daňovníka od dane, každému daňovníkovi, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení     
                 vydať doklad o zaplatení dane za ubytovanie v ktorom vyznačí nasledovné údaje:  

a) meno a priezvisko, 
b) miesto trvalého pobytu daňovníka,  
c) výšku dane. 

 

9.    Platiteľ dane  je povinný správcovi dane písomne oznámiť raz mesačne počet ubytovaných osôb,     
       počet prenocovaní a výšku dane. 
 
10.  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   
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       ktorá musí obsahovať  nasledovné údaje :  meno a priezvisko,  miesto trvalého pobytu daňovníka 

a    

       výšku dane. 

11.   Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania správcovi dane po predložení mesačného hlásenia  : 
           a) hotovosti do pokladnice obce 
           b) bezhotovostným prevodom na účet obce prevodným príkazom, a to najneskôr   
               k poslednému  dňu nasledujúceho mesiaca 
 
  

 

§ 10 
Daň za predajné automaty 

 
1.   Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47  a  § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane za   
      predajné automaty : 
         a) vo výške 50,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
          
2. Na účely dane je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane za predajné   
       automaty, ktorá musí obsahovať : 
       a) názov a druh predajného automatu, 
       b) počet prevádzkovaných automatov,  
       c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby automatu  
       d) označenie prevádzky a miesta, kde je automat umiestnený, 
       e) dátum začatia prevádzkovania,  
       f) dátum skončenia prevádzkovania, 
       g) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,  
           IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ). 
 
2. Správca dane určuje spôsob identifikácie predajných automatov: 
      a) obchodné meno prevádzkovateľa, 
      b) sídlo resp. miesto podnikania,  
      c)  IČO,  
      d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu 
      e) výrobné číslo.   
 
 
 

§  11 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
 

1. Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach,  sadzbu dane   

    70,00  eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. 
 
2. Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu    
    obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji: 

a) názov a druh nevýherného prístroja, 
b) počet prevádzkovaných nevýherných prístrojov,  
c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby prístroja, 
d) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,  
e) dátum začatia prevádzkovania, 
f) dátum skončenia prevádzkovania,  
g) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,   

         štatutárny zástupca, prevádzkovateľ). 
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3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde  
    musí byť uvedené: 

a) obchodné meno prevádzkovateľa, 
b) sídlo, resp. miesto podnikania, 
c) IČO,  
d) d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho   prístroja,  
e) výrobné číslo.   

 
  

ČASŤ TRETIA 
 

§  14 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A ZA DROBNÉ SRAVEBNÉ ODPADY 
 

Obec Holice vyberá poplatok za komunálne odpady na základe zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších 
predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady na území obce Holice. 

1. Miestny poplatok za komunálne odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady, 
ktoré vznikajú na území obce. 
 

2. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce  Holice stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce  Holice číslo 
5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Holice. 

  
3. Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2  až 4  

        zákona o miestnych daniach. 
4. 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“)   

 
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za 

odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 
 

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona 
o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto skutočnosť. 

 
7. Poplatník je povinný  v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik alebo zánik 

povinnosti do 30 dní odo dňa keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali a: 
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu ( ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 
zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti ak je 
poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o miestnych daniach názov 
alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania 
a identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
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c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona  o miestnych daniach, 
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. zmeny 
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 
zdaňovacieho obdobia je poplatník  povinný oznámiť obci do 30 dni odo dňa, kedy tieto 
nastali. 
 

Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú: 
- fyzické osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci Holice, 
- fyzické osoby, ktoré nemajú v obci Holice trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť, 
- právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť. 

 
Potrebné tlačivá k ohlasovacej povinnosti sú k dispozícii na našej stránke a na obecnom úrade. 

 
8. Minimálny počet zberných nádob o objeme 120 l pre zmesový komunálny odpad pre jednu 

domácnosť je stanovený nasledovne: 
 

- v rodinnom dome  
pre 1 – 5 osôb v počte       1 ks  
pre 6 – a viac osôb       2 ks  
 

- v bytovom dome 
pre 1 byt v bytovom dome 1 nádobu o objeme   120 litrov,  
 

- u firiem alebo podnikateľov 
min. 1 nádoba o objeme 120 litrov pre   1 -   5 zamestnancov 
min. 2 nádoby o objeme 120 litrov pre   6 -   9 zamestnancov 
min. 3 nádoby o objeme 120 litrov pre   10 – 13 zamestnancov 
min. 4 nádoby o objeme 120 litrov pre   14 a viac zamestnancov 
alebo 
min. 1 nádoba o objeme 1100 litrov zabezpečená obcou  
bez ohľadu na počet zamestnancov   

 
9. V obci Holice musí byť každá nádoba na zmesový komunálny odpad označená kontrolnou   

známkou platnou pre príslušný kalendárny rok. Zamestnanci zvozovej spoločnosti 
nádobu, ktorá nebude označená kontrolnou známkou NEVYPRÁZDNIA. 

 
11. Sadzbu poplatku za odpad pri množstvovom zbere určuje obec Holice v súlade s ust. § 78 ods. 1, 

§79 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych daniach, nasledovne: 
 
a) Ako súčin sadzba za jeden liter komunálnych odpadov počet litrov a počtu vývozov pre 

fyzickú osobu podľa §77 ods. 2. písmena a), právnickú osobu podľa §77, ods.2 písmena b), 
a pre podnikateľa podľa §77, ods.2 písmena c): 
- sadzba poplatku pri 120 l a 1100 l  zbernej nádobe je 0,0181 €/l  

 
b) Poplatok sa určí ako súčin objemu pridelenej zbernej nádoby, sadzby poplatku a 

frekvencie vývozov: 
 
- 120 l nádoba – 56,00 €/rok   

(120  x  0,0181  x  26 = 56,472 - zaokrúhlene 56,-€) 
 

- 1100 l nádoba – 518,00 €/rok  
(1100  x  0,0181  x  26 = 517,66 – zaokrúhlene 518,-€) 
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c) Po uhradení poplatku je poplatník povinný na základe predloženého dokladu o zaplatení si   
prevziať príslušnú nálepku na obecnom úrade.  

 
d) Sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín a za miešaný komunálny 

odpad odovzdaný na miestnom zbernom dvore určuje obec Holice  0,030 € za kilogram.  
 
 
Poplatok za drobný stavebný odpad, objemný odpad a za zmiešaný komunálny odpad 
odovzdaný na miestnom zbernom dvore poplatník uhrádza v hotovosti, priamo na zbernom 
dvore  správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne 
vydá príjmový pokladničný doklad podpísaný povereným zamestnancom obce a 
opečiatkovaný pečiatkou zberného dvora. 

 
e) Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov osobitne u každého poplatníka v zmysle 

bodu 3 stanoví správca poplatku výpočtom v zmysle § 79, odstavec  4 zákona č. 582/2004 Z. z. 
na základe údajov, ktoré bude mať k dispozícií v čase výpočtu podľa ohlásenia jednotlivých 
poplatníkov. 
 

12.  Poplatok za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov vyrubuje  obec každoročne na celé    
 zdaňovacie obdobie  rozhodnutím v súlade s § 81 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Vyrubený    
 poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť  
 platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou     
 v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.  
 

13. Spôsoby zaplatenia poplatku: 
 a)   v hotovosti do pokladne obecného úrad  
 b)   prevodným príkazom na účet obecného úradu  

 c)   poštovou poukážkou 
 

14. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, až keď vráti na Obecný úrad v Holiciach užívanú 
odpadovú nádobu. 
 

15. 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  
       a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré obec 
       ustanovuje takto : 
 
       Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2   
       zákona o miestnych daniach  predloží : 
 

- v prípade, že fyzická osoba  mala povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že mala v obci trvalý 
pobyt  alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku  trvalého alebo prechodného pobytu  
 

- v prípade, že fyzická osoba  mala povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že bola na území obce 
oprávnená užívať alebo užívala  byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu  alebo jej časť, alebo 
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,  vinicu,  ovocný sad,  trvalý trávny porast  na iný 
účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku  a 
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  (ďalej len 
"nehnuteľnosť"): dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území obce  napr. listom 
vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí. 

 
- v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok  z dôvodu, že bola oprávnená 

užívať alebo užívala  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na 
podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o zániku práva užívať 
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nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou 
z nájmu. 

 
- v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že bol oprávnený užívať 

alebo užíval  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania: dokladom 
o zániku podnikateľa , dokladom o  zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva 
alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu. 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
 

§ 17 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec  prostredníctvom starostu obce a  
    poverených zamestnancov obce.  
2. Postavenie povereného zamestnanca obce t.j. správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemôže    
    mať hlavný kontrolór obce.  

 
 

§ 18 
Záverečné  ustanovenia 

 
1. Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu  miestnych daní,  
    poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom   
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona   
    č. 563/2009  Z. z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene   a doplnení niektorých zákonov  
    v znení neskorších predpisov. 
2. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie  
    obce Holice  č. 4/2015 zo dňa 16.12.2015 o   miestnych daniach a o miestnom poplatku za  
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Holice a to vrátane všetkých jeho  
    zmien a doplnkov. 
3.  Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  
4.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020 
 
 
 
 
 
 
V Holiciach  dňa 10.12.2019 
         ............................................ 
                  Ing. Ľudovít Iván 
          starosta obce 


