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Návrh VZN č.1/2015 
 
 

Obec Pucov podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb o obecnom zriadení 
v platnom znení, a v súlade zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto: 
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 
 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto všeobecné záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní a miestny poplatok, 
jednotlivé sadzby miestnych daní a poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia miestnych 
daní a poplatku, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, úľavy a oslobodenie od miestnych 
daní  a poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie daňovej a poplatkovej úľavy, spôsob, 
formu a miesto pre zaplatenie daní a poplatku, ako aj ďalšie náležitosti vyberania daní 
a poplatku na území obce Pucov. 
 

§ 2 
Druhy miestnych daní 

 
1. Obec Pucov vyberá na svojom území tieto miestne dane: 
a/ daň z nehnuteľnosti, 
b/ daň za psa, 
2. Obec Pucov ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
3. Obec nevyberá daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie  
   prístroje a predajné automaty. 
 

§ 3 
Zdaňovacie obdobie 

 
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a/ , b/ , d/  a odstavca 
2  je kalendárny rok. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa 
 

§ 4 
 

Daň z nehnuteľností zahŕňa 
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a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome / ďalej len daň z bytov/. 

 
Daň z pozemkov 

 
§ 5 

Daňovníci 
 

1/ Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2  nie je uvedené inak, je: 
a) vlastník pozemku  
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, 

alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný 
v katastri nehnuteľnosti 

2/ Daňovníkom dane z pozemkov je 
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie 

náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až 
do vykonania pozemkových úprav, 

b) nájomca, ak, 
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca 

je zapísaný v katastri, 
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom. 
3. Má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedené v písmene a) 

3/ Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá 
pozemok skutočne užíva. 
4/ Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane 
z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane  z pozemkov  zastupuje  jeden z nich 
a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v 
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja 
manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 
 

§6 
Predmet dane 

 
1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto 
členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, TTP, 
b) záhrady, 
c) zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy /§ 23 zákona č. 61/1977 zb. 

o lesoch, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy, 
e) stavebné pozemky, 

2/ Predmetom dane z pozemkov nie sú: 
a) Pozemky  alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane 

zo stavieb alebo dane z bytov, 
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b) pozemky, alebo ich časti na ktorých sú postavené pozemné komunikácie 
s výnimkou   verejných účelových  komunikácií a celoštátne železničné dráhy 
a regionálne železničné dráhy, 

c) pozemky  alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú  predmetom dane zo 
stavieb podľa § 10 odst. 3 

3/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie 
pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného 
pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy 
4/ Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje  pozemok uvedený 
v právoplatnom  stavebnom povolení  až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu, ktorá je predmetom  dane zo stavieb podľa  § 10 odst.. 2, alebo stavba s bytmi 
a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14.  . Celkovú 
výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené 
v právoplatnom  stavebnom povolení. 
5/ Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený 
v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, 
nadstavbu a stavebnú úpravu. 
6/ Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. d/ sa považujú 
vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo 
iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov. 
7/ Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, 
sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c/. 
 

§ 7 
Základ dane 

 
1/ Základom dane z pozemkov  podľa § 6 odst. 1 písm. a)  je hodnota pozemku bez 
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej 
v prílohe č. l.  
 
Hodnota ornej pôdy /OP/ a trvalých trávnych porastov /TTP/. V €/m2 
 
Okres   Číslo KÚ  Názov KÚ  OP  TTP 
503   8050454  Pucov           0,0673           0,0202 
 
2/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 odst. 1 písmena b) , c) a e) je hodnota pozemku 
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty  pozemkov za 1 m2 uvedenej 
v prílohe č. 2,  
 
Príloha č. 2  
k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z.z. 
 

Obec s počtom 
obyvateľov k 1. 
januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia  

 Záhrady, 
zastavané plochy a 
nádvoria, ostatné 
plochy (v 
eurách/m2)  

 Stavebné 
pozemky (v 
eurách/m2)  

 do 1 000 obyvateľov   1, 32   13, 27  
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3) Základ dane z pozemkov podľa § 6  odst. 1 písmena d) je hodnota v €/m2. Hodnota za 
lesný pozemok je 0,08 € . Takto určená hodnota pozemku sa použije ak daňovník  
hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom  
4) Základom dane z pozemkov podľa §6 odst. 1, na ktorých sa nachádza transformačná 
stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb je hodnota 
pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného 
stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. 
 

§ 8 
    Sadzba dane 

 
1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,50 %  
 

§ 8a 
Výpočet dane z pozemkov 

 
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin  základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane 
z pozemkov  podľa § 8. 
 

Daň zo stavieb 
 

§ 9 
Daňovník 

 
1/ Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve 
štátu, alebo správcu stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve 
vyššieho územného celku /ďalej len vlastník stavby/. 
2/ Pri stavbách spracovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je 
daňovníkom nájomca. 
3/ Ak  nemožno  určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2,  daňovníkom je fyzická osoba, 
ktorá stavbu skutočne užíva. 
4/ Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkov dane zo stavieb je 
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa  všetci 
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní 
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho  podielu na dani. Ak je stavba v 
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja 
manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.  
 
 

§ 10 
Predmet dane 

 
1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení: 

a) Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu  pre  hlavnú 
stavbu 

b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavy pre vodné hospodárstvo  
stavby  na skladovanie  vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na  vlastnú 
administratívu, 
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c) Chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu, 
d) Samostatne stojace garáže  
e) stavby hromadných garáží  
f) stavby hromadných garáží  umiestnené pod zemou 
g) Priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu , 

stavby využívané  na skladovanie vlastnej produkcie  a administratívu, 
h) Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu, súvisiace s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 
i) Ostatné stavby neuvedené v písmene a) až  f) 

2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo 
podzemných podlaží  spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené  pilótami. Na 
daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 
3/ Predmetom dane zo stavieb  nie sú stavby 
a/ s bytmi alebo nebytovými  priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov, 
b/ priehrad, vodovodov, kanalizácií,  zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov 
tepelnej energie . 
(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia.  
 

§ 11 
Základ dane 

 
1/ Základom dane zo stavieb je výmera zastavaných plôch v m2 . Zastavanou plochou sa 
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do 
zastavanej plochy nezapočítava  prečnievajúca  časť  strešnej konštrukcie stavby. 
Základom dane pri stavbe  hromadných garáži umiestnených pod zemou je  výmera 
zastavanej plochy v m2,  pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni 
najrozsiahlejšej  podzemnej časti stavby. 
 

§ 12 
Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy 

 
2/ Správca dane VZN určil nasledovné sadzby dane: 
a) Stavby na bývanie a ostatné drobné stavby tvoriace príslušenstvo hlavej stavby je 

0,08 €.  
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné hospodárstvo  

stavby na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie je 0,07 €. 
c) Stavby  na individuálnu rekreáciu je 0,12 €.  
d) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a garáží pod 

zemou a stavby používané na tieto účely postavené mimo bytových domov je 
0,13 €. 

e) Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu , stavby na 
skladovanie a administratívu   0,17 €. 

f) Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu je 0,40 €. 

g) Ostatné stavby  neuvedené  v písmene a) ÷ f) 0,13 €. 
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h) Byty a bytové jednotky  0,08 
2/ Ročné sadzby dane podľa ods. 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,03 € za 
každý aj začatý m2  zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia čiže prízemia. 
3/ Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou 
konštrukciou. V prípade že stavba  nemá stropnú konštrukciu, za podlažie  sa na účely  
zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou. 
4) Nadzemné podlažie  je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť 
nižšie než 80 cm pod  najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5 m po 
obvode stavby.  
5) Ak stavba  slúži na viaceré účely , na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 
2 a príplatok za podlažie  podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer 
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej 
podlahovej ploche stavby. 
 

§ 12 a 
Výpočet dane zo stavieb 

 
1/Daň zo stavieb je súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa 
§ 12 
2/Ak ide o viacpodlažnú stavu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa 
§ 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa  § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších  podlaží 
a príplatku za podlažie podľa  § 12 odst. 2  Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo 
stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie. 
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 
ods. 2 a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných 
častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej 
časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu 
ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3.  
 
 

Daň z bytov 
§ 13 

 
1/Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca 
bytu alebo nebytového priestoru  vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce,  alebo 
vyššieho územného celku. 
2/ Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, 
daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho 
podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov zastupuje jeden 
z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. 
Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a 
nerozdielne.  
 

§ 14 
Predmet dane 
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     Predmetom dane z bytov v  bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty 
a nebytové priestory. 
 

§ 15 
Základ dane 

 
      Základom dane z bytov  je výmera podlahovej  plochy bytu alebo nebytového 
priestoru v m2 
 

§ 16 
Sadzba dane 

 
1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,08 € za každý m2 podlahovej plochy bytu 

a nebytového priestoru  
§ 16a 

                                                 Výpočet dane z bytov 
 
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane  z bytov 
podľa  § 16 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti 
 

§ 17 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
1/ Od dane sú oslobodené: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Pucov, ktorá je 
správcom dane, 

b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré 
používajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi 
občanmi SR, za predpokladu , že je zaručená vzájomnosť. 

c) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo  
vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve  
verejných vysokých škôl alebo 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 a strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov 

d) Pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného 
kríža   

2/ Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov: 
a) Pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené  alebo zriadené 

na podnikanie 
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky 

/vyhl. § 17 vyhl. Min. zdravotníctva SR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí 
a pohrebníctve/, 

c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma 
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa /zákon č. 364/2004 Z. 
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z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov – vodný zákon/, 

d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia 
bodov, geodetických základov /zákon NR SR č. 215/1995 Z. z., o geodézii 
a kartografii v znení zákona č. 423/2003 z. z./, stožiare rozvodu elektrickej 
energie /zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní – živnostenský zákon/, stĺpy telekomunikačného 
vedenia a nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy 
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích 
plynov  

e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených 

 areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, 
prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených 
krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým 
stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu, 18)  

g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave  
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
i) pozemky vo vlastníctve cirkví 
j) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného 

začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky), 
3/ Správca dane znižuje daň z pozemkov u pozemkov, ktorých vlastníkmi   sú fyzické 
osoby staršie ako 70 rokov  a fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi preukazu ZŤP 
a ZŤP/S  ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu vo výške 20 % 
z vypočítanej dane. 

4/ Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov: 
a) stavby na bývanie, ktorých vlastníkmi alebo užívateľmi sú fyzické osoby  staršie 

ako 70 rokov a fyzické osoby, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, ZŤP/S, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 20 % z výpočtovej dane, 

b) stavby pre vodné hospodárstvo vo výške 50 % z výpočtovej dane. 
5/ pri súbehu znížení dane podľa odseku 3 alebo 4 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie 
pre daňovníka. 
6/ Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu 
dane sa postupuje takto: 

a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb 
v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy, všetkých podlaží stavby 
v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane 
zo stavieb, 

b) podiel vypočítaný podľa písmena a/ zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od 
čísla 1,  

c) rozdielom zisteným podľa písmena b/ sa vynásobí celková výmera stavbou 
zastavanej plochy v m2 . 

7/ Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo  oslobodenie od dane  podľa odsekov 2 
až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  predajné automaty 
a k dani  za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie 
obdobie, na ktoré  mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, 
najneskôr v lehote  podľa § 99a odst. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie  obdobie 
zaniká. 
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Skutočnosti, zakladajúce nárok na priznanie daňovej úľavy podľa tohto nariadenia je 
povinný daňovník preukázať nasledovnými dokladmi: 

-  List vlastníctva stavby, fotokópiu preukazu ZŤP, ZŤP/S. 
Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy predloží daňovník 
správcovi dane do 31. januára príslušného roka, t. j. do termínu predloženia 
daňového priznania. 
Správca dane nevyrubí daň z nehnuteľností u tých daňovníkov, u ktorých výška dane 
z nehnuteľností na  rok nepresiahne 1,00 €. 
 

§ 18 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1/ Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 
zdaňovanom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom  nehnuteľnosti ktorá je predmetom dane  a zaniká 31. decembra zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo správa, nájom alebo užívanie 
 nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom 
nehnuteľností 1. Januára  bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť 
týmto dňom. 
2/ Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. 
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením  v priebehu roka, 
daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nesledujúceho po dni v ktorom sa 
vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
dni  schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová 
povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom zanikli vlastnícke práva 
k vydraženej nehnuteľnosti. 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. 
 
 

 
TRETIA ČASŤ 

 
Daň za psa 

 
§ 19 

Predmet dane 
 

1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. 
2/ Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
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c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu 
fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 
 

§ 20 
Daňovník 

 
Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa, 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

Každý majiteľ psa je povinný zakúpiť si známku na psa, ktorej obstaranie zabezpečí 
obecný úrad v Pucove. 

§ 21 
Základ dane 

 
Základom dane je počet psov. 

§ 22 
Sadzba dane 

 
1/ Sadzby dane je 5,--€ za jedného psa a rok. Takto určená sadzba dane platí za každého 
ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

§ 23 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane  podľa § 19 odst. 1 a zaniká posledným  dňom 
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Daňové priznanie je povinný 
daňovník podať do 31 januára, ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho 
roka tak do   30 dní odo dňa nadobudnutia tejto povinnosti. 

§ 24 
Správa dane 

 
Miestne príslušnou obcou je obec, na území   ktorej   je pes chovaný. 
 
      § 25 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Chovateľ zodpovedá za to, že pes sa za žiadnych okolností nepohybuje voľne po 
uliciach, na cintoríne, v areáli predškolského zariadenia, detského ihriska, školy, 
v budovách obce, v priestoroch slúžiacich cirkvi, obchode , pohostinstvách, všade tam, 
kde by prítomnosť psa mohla vzbudiť obavu osôb z ich ohrozenia psom. 
 
2. Chovateľ je povinný urobiť opatrenia na zabránenie úteku psa mimo chovného 
oploteného priestoru. Pohybovať sa môže len v sprievode chovateľa, alebo ním poverenej 
osoby, ktorá zabezpečí bezpečnosť každej inej osoby. Pes musí mať obojok  so známkou, 
vodidlo a ochranný kôš. Znečistenie verejného priestranstva  výkalmi psa  je chovateľ 
bezprostredne povinný odstrániť. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba ktorá 
psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 
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3. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, môže len osoba, ktorá je 
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná 
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 
a zabraňovať vzniku škôd na majetku prípadne na životnom prostredí, ktoré by pes mohol 
spôsobiť. 
 
4. Držiteľ psa a ten kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno a adresu trvalého 
pobytu osobe ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný  ak sa nepoužil v nutnej obrane, 
alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 
 
5. Pri vodení psa je  osoba, ktorá psa na území obce vedie povinná dodržiavať tieto 
pravidlá: 
a/ je povinná na požiadanie poverených pracovníkov preukázať svoju totožnosť 
b/ nie je dovolené vyzývať psa k útoku na inú osobu, alebo zviera  
c/ v prípade, že dôjde k zraneniu medzi psami, alebo k poraneniu tretej osoby je držiteľ 
psa povinný zranenej osobe predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne 
vyšetrenie svojho psa 
d/ pri vodení psa je ten kto psa vodí povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť 
psovi v útoku  
e/ po celú dobu vodenia psa ten, kto psa vodí, ho musí mať pod dohľadom    
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 
 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

§ 26 
Predmet poplatku 

 
Poplatok  sa platí za komunálne odpady  a  drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce,  okrem elektroodpadov , použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich 
od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu  

§ 27 
Poplatník a platiteľ poplatku 

 
1/   Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 
na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávnatý 
porast, na iný účel ako na podnikania, pozemok v zastavanom území obce okrem 
lesného pozemku, a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri ako vodná plocha 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania. 



VZN  č. 1/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 12

2/   U poplatníkov podľa ods. 1/písm. a/ sa bude vychádzať najmä z údajov evidencie 
obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva obecného úradu v Pucove (trvalý 
a prechodný pobyt). 
3/  Ak má osoba podľa ods. 1/ písm. a/ v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikania, poplatok platí 
iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. 
4/ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe  
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 
určenom,  
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,  
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,  
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo 
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju 
užíva aj poplatník, alebo  
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto 
činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.  
5/  Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní 
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka 
nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, 
ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.  
6/  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a 
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.  

 
§ 28 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 
1/   Poplatková povinnosť vzniká dňom: 

a) pre fyzickú osobu občana: 
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci 
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci 
- dňom vzniku práva užívať byt (kúpou, nájmom, výpožičkou a pod.) 
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor (obdobné právne dôvody ako 

v prípade bytu) 
- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou 
- dňom vzniku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast 
- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako vodná 
plocha 

b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom dňom vzniku práva užívať 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie 

c) pre podnikateľa (právnickú osobu alebo fyzickú osobu)dňom vzniku práva 
užívať nehnuteľnosť na účel podnikania 
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2/   Poplatková povinnosť zaniká dňom skončenia skutočností, uvedených v písm. a). Pri 
zániku poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka s poplatok zníži o sumu 
z ročného poplatku, zodpovedajúcu prepočtu výšky poplatku na počet kalendárnych dní 
zostávajúcich do konca kalendárneho roka, odo dňa zániku poplatkovej povinnosti. 
 

§ 29 
Ohlásenie 

 
1/   Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. 1. príslušného kalendárneho roka. 
Každý poplatník, uvedený v § 27 ods. 1/ je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na 
obecnom úrade v Pucove do jedného mesiaca 

a) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
c) odo dňa skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok 

v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov 
2/ Poplatník, uvedený v § 27 ods. 1/ písm. a/ je povinný v ohlásení uviesť: 

- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu, ak je platiteľom poplatku, 

- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu všetkých osôb spoločnej domácnosti, za ktoré platiteľ plní povinnosti 
poplatníka, 

- počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo 
bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť 
v obci užíva alebo je oprávnený užívať, ak ide o poplatníka, u ktorého došlo 
k vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, 

- údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané 
údaje. 

3/   Poplatník, uvedený v § 27 ods. 1/ písm. b/ a c/ je povinný v ohlásení uviesť: 
- svoj názov alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo 

IČO 
- vzťah k nehnuteľnosti 
- spolu s ohlásením poplatník doloží doklady, potvrdzujúce ním uvedené údaje. 

4/ Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie ak: 
a) zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená a to 

v lehote do jedného mesiaca od zistenia tejto skutočnosti, 
b) ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je 

oprávnený užívať a to najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia tejto doby. 
5/ Spolu s ohlásením podľa ods. 4/ poplatník predloží aj podklady a potvrdenia, 
preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia. 
6/ V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku správca 
poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov alebo z údajov, ktoré si zaobstará 
bez súčinnosti poplatníka. 
7/ V prípade, ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre 
vyrubenie poplatku, správca poplatku postupuje podľa § 31 zákona č. 511/1992 Zb. 

 
§ 30 

Určenie a sadzba poplatku 
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1/   Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu nasledovne: 

a) za 1 osobu a rok 12 €  
b) poplatok podľa počtu vývozov 

- 12 vývozov do roka 8,- €  
- 26 vývozov do roka 16,- €  
-  2 smetné nádoby 24,00 €  

2/   Ak poplatník podľa § 27 ods. 1/ písm. a/ plní povinnosti aj za ostatných členov 
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých 
členov spoločnej domácnosti, maximálne 6 členov. 
3/   Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 27 ods. 1/ písm. b/ a c/  je 2,70 €  za 1 vývoz 
kuka nádoby u právnických osôb a 2,20 €  za 1 vývoz kuka nádoby pre fyzickú osobu.  
 

§ 31 
Vyrubenie poplatku a splatnosť 

  
1/   Poplatok obec vyrubuje každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
Vyrubený poplatok je splatný  do 15 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že  využíva množstevný zber, obec poplatok 
nevyrubí. 
2/  Ak vznikne poplatková  povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí  
pomernú časť poplatku  rozhodnutím,  začínajúc dňom  vzniku  poplatkovej povinnosti  
až do konca  príslušného zdaňovacieho obdobia. 
3/   Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí 
poplatok rozhodnutím v celkovej  sume tomuto  zástupcovi podľa odseku 1 alebo 2. 
4/ Poplatok sa nevyrubí poplatníkovi podľa § 27 ods. 1/ písm. a/, u ktorého bolo zistené, 
že trvalý pobyt v obci je len formálny, miesto jeho pobytu nie je  známe, alebo sa 
zdržiava v zahraničí, pokiaľ nenastanú zmeny trvalého pobytu v evidencii obyvateľstva 
obce Pucov 
5/   Ak obec z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia podľa § 29 zistí, že poplatok 
poplatníkovi bol vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú 
vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, správca upraví 
výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali. 
6/ Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec preplatok 
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia,  alebo odo dňa 
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia určeného obdobia, za 
ktoré bol poplatok uhradený. 

 
§ 32 

Splatnosť poplatku 
 

1/   Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 27 ods. 1/ písm. a/ je určená takto: 
poplatok nad 100,-- € vrátane je splatný v dvoch rovnakých splátkach – prvá splátka do 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a druhá splátka do 30. 06. príslušného 
kalendárneho roka. 
Ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí 
v rozhodnutí  splatnosť inak. 



VZN  č. 1/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 15

2/   Splatnosť poplatku pre poplatníkov podľa § 27 ods. 1/ písm. b/ a c/ je určená takto: 
poplatok do 330,-- € vrátane je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, 
poplatok nad 330,-- € je splatný v dvoch rovnakých splátkach: prvá splátka do 15 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia, druhá splátka do 30. 06. príslušného kalendárneho roka, ak 
poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí 
v rozhodnutí splatnosť inak. 
3/  Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorázovo do 30. 05. príslušného 
kalendárneho roka. 
4/   Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo 
v hotovosti v pokladni obecného úradu v Pucove. 
 
 

§ 33 
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 
1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho  obdobia a preukáže splnenie podmienok na 
vrátenie  poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom 
nariadení. 

 
2/ Obec poskytuje úľavy: 

a) za každú osobu staršiu ako 62 rokov vo výške 20 % z ročného poplatku (podľa 
údajov z centrálnej evidencie obyvateľov, vedenej v obci Pucov berie sa stav 
k 1.1. bežného roka)) 

b) za osobu, ktorá je držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP/S vo výške 20 % z ročného 
poplatku 

3/ Obec oslobodí od poplatku 
c) osoby dlhodobo sa zdržiavajúce v zahraničí za účelom zárobkovej činnosti 

dlhšej ako 90 dní alebo osoby , ktoré žijú v zahraničí z dôvodu uzatvorenia 
manželstva. Týmto osobám obec určí poplatok podľa počtu kalendárnych dní, 
kedy sa zdržiava na území  obce. 

Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. 
4/   Obec poplatok zníži  alebo odpustí podľa odst. 1 a 2  za obdobie, za ktoré poplatník 
preukáže obci na základe podkladov: 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe 

nasledujúcich dní. 
5/   Akceptovateľné podklady k poskytnutiu úľav, zníženiu a odpusteniu: 

- pracovná zmluva, pracovné víza, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie 
o štúdiu, potvrdenie o ubytovaní, doklad vecne príslušného úradu o pobyte, 
povolávací rozkaz, vyjadrenie spoločenstva domu, vyjadrenie OSBD príp. 
domového dôverníka, potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí, preukaz 
ZŤP, ZŤP/S, potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu 
odňatia slobody. 

6/ Poplatník môže žiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku v príslušnom 
kalendárnom roku. 
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7/ postupovať podľa ods. 1/ a 2/ môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za 
ktoré plní povinnosti poplatníka. 
8/ Poplatníci si môžu uplatniť nárok na úľavu pri plnení ohlasovacej povinnosti 
každoročne do 31. 01.  príslušného kalendárneho roka.  
9/ Poplatník v rámci podmienok obce separuje nasledovné druhy odpadu: sklo, 
elektronický odpad a akumulátory, textil, plasty, kov a biologicky rozložiteľný odpad.  
Každý producent biologicky rozložiteľného odpadu si  tento odpad zlikviduje na 
vlastnom pozemku .   
 

Správa dane 
§ 34 

 
1/   Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a/ vykonáva obec Pucov, na 
ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. 
2/   Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b/ až e/ a poplatku podľa § a2 odst.  2 
vykonáva obec Pucov. 
3/   Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty  nadol. 
4/   Daň podľa tohto VZN a poplatok sa zaokrúhľujú na  eurocenty  smerom nadol. 
5/ Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, konanie vo veciach miestnych daní a poplatku 
sa riadi Zak. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 
predpisov. 
6/   Kontrolu dodržiavania podmienok stanovených pri vyrubení miestnych daní 
a poplatku vykoná obec Pucov prostredníctvom obecného zastupiteľstva,  
7/ Miestnu daň podľa  § 2 odst. 1 písm. a), b), e), f) a h) možno  zaviesť a zrušiť, určiť 
a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane 
alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho  obdobia ak  odseky  8 a 9  
neustanovujú inak. 
8/ Ak vznikne daňová  povinnosť k dani za psa,   v priebehu   zdaňovacieho obdobia, 
daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne daňová povinnosť, 
najneskôr do 30 dní od vzniku tejto daňovej povinnosti. 
9/ Ak v priebehu  zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydržaním 
alebo dedením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti. 
 

§ 35 
Čiastkové priznanie 

 
1/ Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,   a daňová 
povinnosť k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa vznikne alebo zanikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne 
alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo 
dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.  
2/ Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením a 
už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,  je povinný podať čiastkové 
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti 
príslušnému správcovi dane. 
3/ V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy 
podanému priznaniu k dani z nehnuteľností a  k dani za psa . 
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      § 36 

Opravné priznanie a dodatočné priznanie 

 
1/ Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností a  k dani za psa,   
alebo čiastkového priznania k týmto daniam  môže daňovník podať opravné priznanie. 
Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané 
priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa 
neprihliada.  
2/ Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z 
nehnuteľností, k dani za psa,  alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam  neuviedol 
správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom 
vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, a  k dani za psa,  alebo 
čiastkové priznanie k týmto daniam . 
 

 
§ 37 

Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa,  
 
1/ Daň z nehnuteľností a daň za psa, správca dane vyrubuje každoročne podľa stavu k 1. 
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným 
rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustanovujú inak. 
2/ Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú 
časť dane z nehnuteľností vydražiteľovi, začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane nevyrubil 
daň vlastníkovi draženej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. 
januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností do konca mesiaca, v 
ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. 
3/ Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa,  
správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc mesiacom, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.  
4/ Ak správca dane nevyrubil daň za psa,  podľa odseku 1 alebo odseku 3 a v priebehu 
zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím 
pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti .  
5/ Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím 
zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie, a pri bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie. 
6/ Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania 
vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa,  na zdaňovacie obdobie, 
ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých 
boli daň z nehnuteľností a  daň za psa   vyrubená aj bez podania priznania k dani z 
nehnuteľností a  k dani za psa a čiastkového priznania k týmto daniam, ak sa na 
nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzťahuje. 
7/ Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal 
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, a čiastkové priznanie k týmto daniam , a 
daň z nehnuteľností, daň za psa, ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k 
dani z nehnuteľností, k dani za psa a čiastkového priznania k týmto daniam  na 
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zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností a daň za psa,  s 
prihliadnutím na dodatočné priznanie.           
8/ Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej 
časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný 
prostriedok, napadnutá časť výroku rozhodnutia sa vylúči na samostatné konanie, na 
ktoré sa uplatní postup podľa osobitného predpisu  primerane. Právoplatnosť rozhodnutia 
v ostatných častiach výroku nie je dotknutá. 
 
 

Piata ČASŤ 
 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
§ 38 

 
1/   Ruší sa Všeobecné záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2012. 
2/ Všeobecné záväzné nariadenie obce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pucove dňa  
    13.12.2015 
3/ Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015 vyvesené na úradnej tabuli obce Pucov od  
    28.11.2015. 
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016. 
 
  
 
 
 

Ing. Metod Sojčák v.r.    
                                   starosta obce 
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VZN obce Pucov o miestnych poplatkoch  
 
 
Obec Pucov bude okrem poplatku za odvoz PDO vyberať nasledovné 
poplatky: 
 
1. Poplatok za použitie miestneho rozhlasu:       7 €  
 
2. Cintorínsky poplatok:                15 €  
 
3. Použitie miestností v PZ:     17 € 
 
4. Dom smútku     1 deň   8,5 €          

  2 dni a viac  17 € 
5. Rozkopávka a zvláštne užívanie miestnych komunikácií – 15 €  
 
6. Použitie kultúrneho domu – sála a príslušenstvo 
 
- na reklamnú akciu, prednášku 10 € za každú začatú hodinu 
- kar     34 €  + spotreba  elekt. energie  
- svadba    68 €  + spotreba elekt. energie 
- tanečná zábava   135 € + spotreba elekt. Energie, záloha  

vopred vo výške 350 € 
- oslava pri životnom jubileu 34 € + spotreba elekt. energie 
 
Každí používateľ KD si po akcii dá kultúrny dom do poriadku. 
Obecné zložky, ZŠ, MŠ, TJ, FÚ, poľovníci a požiarnici uhradia 
bezprostredne vzniknuté náklady na el. energiu, vodu a upratovanie. Táto 
zľava platí 1x do roka. 
Občania, ktorí sponzorovali finančnou čiastkou alebo odpracovali 
brigádnické hodiny zdarma pre obec, budú mať úľavu na poplatku či už na 
použití KD na svadbu, kar, alebo inú spoločenskú udalosť a to v 1,5-násobku  
akou sponzorovali ak si už nevyčerpali sponzorské príspevky. 
 
V Pucove, dňa 25.11.2015 
     
 
 
     
                Ing. Metod Sojčák v.r.  
                                         starosta obce 
 


