
NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2019 
Obce  Veľká Čalomija 

 
o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce Veľká Čalomija  

 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Veľká Čalomija  na   základe  originárneho  výkonu  
samosprávy podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v spojení s ustanovením § 98 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  
 

Časť I 
Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a súvisiacich 
ustanoveniach 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 (ďalej len 
„zákon“). 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

1. ObecVeľká Čalomijaako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou 
od 1. 1. 2019 miestnu daň z nehnuteľností za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto 
VZN. 

2. Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dane z nehnuteľností podľa  
príslušných ustanovení zákona. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 
Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestnej dane z nehnuteľností, ktorá 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“). 

 
 

Časť II 
Daň z pozemkov 

 
§ 4 

Hodnoty pozemkov 
Hodnota pozemkov v obciVeľká Čalomija  je stanovená Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2, ktoré sú 
súčasťou zákona.  

1) hodnota ornej pôdy je 0,3153 € za 1 m2, 
2) hodnota trvalých trávnych porastov a ostatné plochy 0,1128 € za 1 m2 
3) hodnota lesných pozemkov na 0,0398 € za 1 m2 
4) hodnota stavebných pozemkov na 13,27 € za 1 m2 
5) hodnota záhrad, zastavanej plochy a nádvoria,  1,32 € za 1 m2. 



 
 
 

§ 5 
Sadzba dane 

1. Správca dane určuje pre pozemky na území obceVeľká Čalomija ročnú sadzbu dane 
z pozemkov nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,55%, 
b) záhrady0,50%, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50%, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 0,75%, 
e) stavebné pozemky 40%. 

 
 

2.      Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady ako súčin výmery pozemku, hodnoty 0,3153 € a sadzby uvedenej v bode 1 tohto 
paragrafu. 

 
3. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je trvalý trávnatý porast ako súčin 

výmery pozemku, hodnoty 0,1128 € a sadzby uvedenej v bode 1 tohto paragrafu. 
 
4. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je záhrada, zastavané plochy 

a nádvoria a ostatné plochy, ako súčin výmery pozemku, hodnoty 1,32 € a sadzby 
uvedenej v bode 1 tohto paragrafu. 

 
5. Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je stavebný pozemok, ako súčin 

výmery pozemku, hodnoty 13,27 €a sadzby uvedenej v bode 1 tohto paragrafu. 
 
6.        Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je lesný  pozemok, ako súčin výmery 

pozemku, hodnoty 0,0398 €a sadzby uvedenej v bode 1 tohto paragrafu 
 

Časť III 
Daň zo stavieb 

 
§ 6 

Sadzba dane 
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy nasledovne: 
a) 0,033EUR za stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu, 
b) 0,07 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,15EUR za stavby chát a stavieb na individuálnu rekreáciu, 
d) 0,13 EURza samostatne stojace garáže,  
e) 0,33 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, 

f) 0,80 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 0,20 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
 



2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre stavby uvedené v bode 1. a), b), c), 
d), g) príplatok za podlažie 0,025 EUR za každé ďalšie podlažie, okrem prvého 
nadzemného podlažia.  

 
3. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre stavby uvedené v bode 1. e) 

príplatok za podlažie 0,25 EUR za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného 
podlažia.  

4. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre stavby uvedené v bode 1. f) 
príplatok za podlažie 0,33 EUR za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného 
podlažia. 

 
 

Časť IV 
Daň z bytov 

 
§ 7 

Sadzba dane 
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 
a) 0,035EUR – byty a nebytové priestory v bytových domoch, 
b) nebytových priestorov na 0,04 € za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového 

priestoru. 

 
 

Článok V 
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
§ 8 

 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 4/2019. 
 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenie 

 
Na tomto VZN obceVeľká Čalomija sa uznieslo obecnézastupiteľstvo obceVeľká Čalomija 
dňa  ............. svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda  účinnosť 1. januára 
2020. 
 

 

_____________________ 
       Roman Pásztor 
           starosta 

 

Vyvesené na úradnej tabuli:  

Zvesené z úradnej tabule: ...................  
 



NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2019 
Obce Veľká Čalomija 

 
o miestnej dani za psa chovaného na území obce Veľká Čalomija 

Obecné zastupiteľstvo obceVeľká Čalomija na základe originárneho výkonu samosprávy 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanovením § 29 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 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 (ďalej len „zákon“). 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

ObecVeľká Čalomijaako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN a za podmienok 
určených zákonom a týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestnu daň za psa. 
 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dane za psa podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 29 zákona správcom dane. 

 
§ 4 

Vymedzenie predmetu dane 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obceVeľká 
Čalomijaprávnickou alebo fyzickou osobou. 

 
§ 5 

Sadzby dane 
Sadzba dane je 6,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok . 
 

§ 6 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obceVeľká Čalomija  č. 4/2018 . 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obceVeľká Čalomija sa uznieslo obecnézastupiteľstvo obceVeľká Čalomija 
dňa ............. svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
 

 
_____________________        
         Roman Pásztor 
           starosta obce 

Vyvesené na úradnej tabuli:  

Zvesené z úradnej tabule: ...................  



NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  7 /2019 
Obce Veľká Čalomija 

 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čalomija na základe originárneho výkonu samosprávy 

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v spojení s ustanovením podľa § 83 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 
ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

ObecVeľká Čalomija týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
§ 3 

Predmet úpravy VZN 
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 
 

§ 4 
Sadzby poplatku 

1. ObecVeľká Čalomijastanovuje: 
a) sadzbu poplatku 0,0437 EUR za osobu a kalendárny deň (16,00 EUR ročne), 
b) sadzbu poplatku 0,078 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín. 
 
 



 
 

§ 5 
 

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) 

a ods. 2 tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN 
v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, 
ktorým sa vyrubuje poplatok. 

3. Poplatník môže zaplatiť poplatok: 
a) na účet správcu dane číslo účtu SK1902000000001812484957  vedený vo VÚB ,  a.s.  
Veľký Krtíš 
b) hotovosťou do pokladne. 
 

 
§ 6 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 
1.    Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť  
platiť poplatokv priebehu zdaňovacieho a preukáže splnenie podmienok na vrátenie  
poplatku alebo jeho pomernej časti :  

a.) na základe žiadosti daňového subjektu  
b.) ak má daňový subjekt vyrovnané všetky daňové a poplatkové povinnosti 
c.) doložením  hodnoverného dokladu z  ktorého vyplýva pobyt poplatníka mimo obce. 
Doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteveškoly, len ak žiak  
alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.   
2.    Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie  
podmienok na zníženiepoplatku ,alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ,  že sa  
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava,alebo sa nezdržiaval na území obce: 
a.) na základe žiadosti daňového subjektu   
b.) doložením potvrdenia príslušnej obce, že občan sa viac ako 90 dní bude zdržiavať v  
tejto obci a zapojil sa v tejto obci do systému zberu komunálneho odpadu, 
c.) doložením  hodnoverného dokladu z  ktorého vyplýva pobyt poplatníka mimo obce  
(potvrdenia od zamestnávateľa, čestné prehlásenie)  Doklad preukazujúci status žiaka  
alebo študenta potvrdenie o návšteveškoly, len ak žiak alebo študent navštevuje  
školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiakaalebo študenta,  
ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie  
podmienky nazníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci  
údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodnéčíslo alebo dátum narodenia žiaka alebo  
študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študentaprostredníctvom  
informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup. 
3.    Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti  
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 

 

 
 



 
§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čalomija č. 4/2018 . 

 
 
 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obceVeľká Čalomija sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obceVeľká Čalomija 
dňa ............. svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť  
1. januára 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
     Roman Pásztor 
      starosta obce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli:  

Zvesené z úradnej tabule:  



NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 /2019 
Obce Veľká Čalomija 

 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Veľká Čalomija 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čalomija na základe originárneho výkonu samosprávy 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanovením § 36 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 
až § 36 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 (ďalej len 
„zákon“). 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

Obec Veľká Čalomija ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN a za 
podmienok určených zákonom a týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestnu daň 
za užívanie verejného priestranstva. 
 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dane za užívanie verejného 
priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona správcom dane. 
 

§ 4 
Vymedzenie predmetu dane 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obceVeľká Čalomija . 

3. Verejným priestranstvom je cesta, miestna komunikácia, chodník,  trhovisko, plochy 
parkov, verejnej zelene, cintorín a pod. 

4. Tam, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom, povoľuje obecVeľká Čalomija 
žiadateľovi dočasné užívanie verejného priestranstva za daň uvedenú v tomto VZN. 

 
 

§ 5 
Sadzby dane 

1.   Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:  

      a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia   
1,00 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,  



      b) za umiestnenie stavebného zariadenia 1,00€  za každý aj začatý m2 a každý aj začatý  
deň,  
      c)  za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,15 € za  
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,  
      d)  za umiestnenie skládky 0,05 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, 
      e)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,01 € za každý aj začatý m2 
a každý aj začatý deň. 

 
§ 6 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
2. V oznámení daňovník uvedie: 

a) fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva. 
 

§ 7 
Oslobodenie od dane 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré 
užívajú verejné priestranstvo na: 

a) podujatia, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-
prospešné účely, 

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne podujatia usporiadané bez vyberania 
vstupného, 

c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných 
trhoch organizovaných obcou Veľká Čalomija . 

 
§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obceVeľká Čalomija č. 4/2018 . 

 
§ 10 

Záverečné ustanovenie 
Na tomto VZN obce Veľká Čalomija sa uznieslo obecnézastupiteľstvo obce Veľká Čalomija 
dňa ............. svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
 

 

_____________________ 
        Roman Pásztor 
          starosta obce 

 

Vyvesené na úradnej tabuli:  

Zvesené z úradnej tabule: ...................  

 



NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 
obce  Veľká Čalomija 

 
o miestnych daniach na území obce Veľká Čalomija 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čalomija na základe originálneho výkonu samosprávy 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanoveniami 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 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až § 51 
zákona. 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

Obec Veľká Čalomija ako správca dane týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2020 
miestnu daň za predajné automaty. 
 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za 
predajné automaty podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona. 
 

§ 4 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane: 
a) 50,00EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok s maximálne desiatimi druhmi 

tovaru, ak súčasne neponúka alkohol alebo tabakové výrobky, 
b) 50,00EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako desiatimi druhmi 

tovaru, ak súčasne neponúka alkohol alebo tabakové výrobky, 
c) 100,00EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak ponúka alkohol alebo 

tabakové výrobky. 
 

§ 5 
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných 

automatov 
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde 

musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, 
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo. 

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie 
predajných automatov. 

 
 

 



§ 6 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľká Čalomija 
 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenie 

Na tomto VZN obce Veľká Čalomija sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čalomija 
dňa ............. 2019 svojím uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 
2020. 
 

 

 ___________________ 
                    Roman Pásztor 
           starosta obce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle:  

Zvesené z úradnej tabule a z webového sídla: ................... 
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