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Obec Helcmanovce  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
OBCE HELCMANOVCE  

č.2/2021 

 

 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

ČL. 1  
Základné ustanovenia 

 
1) Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d), e) a písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov u k l a d á  s účinnosťou od 1.1.2022:   
a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej už len poplatok). 

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba VZN) upravuje podmienky určovania a 
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku na území Obce Helcmanovce . 
 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

ČL. 2  
Základ dane 

 
1) Základom dane z pozemkov druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ( ďalej len 

orná pôda), trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona:  

 



- KATASTRÁLNE ÚZEMIE  HELCMANOVCE 

 

   Trvalý trávny porast                                                                          Orná pôda 

 

            0,0209 €                                                                                     0,0912 € 

 

 

2) Základom dane z pozemkov pre druh záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné 

plochy a stavebné pozemky  je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona:  

 

- KATASTRÁLNE ÚZEMIE  HELCMANOVCE 

 

Skupina pozemku: 

- Záhrada, , zastavané plochy a nádvoria  a ostatné plochy – 1,85 € / m2 

- Stavebné pozemky 18,58 € /m2 

- Základom dane z lesných pozemkov, na ktorých sú lesné pozemky, hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,08 €/m2.  

            Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 

znaleckým     

            posudkom. 
 

Čl. 3  

Sadzba dane 

 

1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne :  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 0,70 %, 

b) záhrady 0,80 %, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,80 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  

 rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,80 % , 

e) stavebné pozemky 1,00 %. 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

Čl. 4  

Sadzba dane 
 

1) Správca dane určuje ročnú sadzu dane za každý začatý m
2
 zo stavieb vo výške: 

a) 0,15 €      za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu,  
b)0,15 €       za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné     
                     hospodárstvo, stavby   využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej   
                     produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu,  
c)0,30 €        na stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu   

                     rekreáciu, 

d)0,40 € za samostatne stojace garáže,  za samostatné stavby hromadných garáží, za stavby 

  hromadných garáží umiestnených pod zemou a za stavby určené alebo používané na 

 tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 0,70 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 



 využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

f) 1,50 € za stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie  a administratívu  

 súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

g) 0,40 €  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

 

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách, príplatok za podlažie 0,10 eur/m
2
 za 

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

 

DAŇ Z BYTOV 

 

Čl. 5  

Sadzba dane 

 

1) Správca dane určuje daň z bytov a nebytových priestorov aj za začatý m
2
 podlahovej 

plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:  
a) 0,15 € za byty, 

b) 0,15 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť. 

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 

Čl. 6  

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
  

 

1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§17 ods. 2 

zákona č. 582/2004 Z.Z.) na:  

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

b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 

c) pozemky vo vlastníctve obce. 

2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov (§17 ods. 2 zákona č. 

582/2004 Z.Z.) vo výške:  

- 50 % dane z pozemkov s výnimkou stavebných pozemkov, ktorých vlastníkmi sú 

fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne pre ich osobnú 

potrebu. 

 

 
3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb  (§17 ods. 3 zákona 

č. 582/2004 Z.Z.) na:   
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym 

zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci,  

b) stavby vo vlastníctve cirkvi a náboženských spoločností, ktoré slúžia na vzdelávanie, na 

vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov. 

4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov  (§17 ods. 3 

zákona č. 582/2004 Z.Z.) vo výške:  

- 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú fyzické 

osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto stavby slúžia na  ich trvalé bývanie. 



5)  Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia dane 

podľa § 17 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. je 70 rokov. 

 

 

Čl. 7 

 

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 
 

Správca dane ustanovuje podľa § 99e odst. 9 zákona 582/2004 Z.z., že daň najviac v úhrne do 

sumy 5 € nebude vyrubovať. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

DAŇ ZA PSA 

 

Čl. 8 
 

Sadzba dane 

 

1) Správca dane ustanovuje  sadzbu dane za jedného psa vo výške 8 € 

 

 

 

Čl. 9  

Predmet dane 

 
1)  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou. 

2)  Predmetom dane za psa nie je: 

- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

- pes umiestnený v útulku zvierat, 

- 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. 

 

 

 

Čl. 10  
  

Oslobodenie od dane 

 

 

 

1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa:  
a) ak je daňovníkom osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom 
na území obce. 

2) Ak daňovník podľa ods. 1 je držiteľom alebo vlastníkom viacerých psov od dane je 
oslobodený iba jeden pes. 

 



TRETIA ČASŤ 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

 

 

 

Čl. 11  

Predmet 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 obce Helcmanovce. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú 
pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník). 
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva  na území obce je: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b) umiestnenie stavebného zariadenia, 

c) umiestnenie predajného zariadenia, 

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

e) umiestnenie skládky, 

f) parkovanie obytného prívesu 

g) parkovanie vraku auta 

h) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

 

 

 

Čl. 12  

Sadzba dane 

 

1) Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva: 
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,10 €  za každý aj 

začatý m
2
 a každý aj začatý deň,  

b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 € za každý aj začatý m
2
 a každý aj začatý 

deň, 
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,70 € za každý aj 

začatý m
2
 a každý aj začatý deň,  

d) za umiestnenie skládky 0,10 € za každý aj začatý m
2
 a každý aj začatý deň, 

e) za parkovanie obytného prívesu 0,10 € za každý aj začatý m
2
 a každý aj začatý deň, 

f) za parkovanie vraku auta 0,10 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,  
h) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto) - 

upravená plocha verejného priestranstva (napr. asfalt a pod.) 0,15 €  za každý aj 

začatý m
2
 a každý aj začatý deň,  

i) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto) - 
neupravená plocha verejného priestranstva (napr. zeleň a pod.) 0,10 € za každý aj 

začatý m
2
 a každý aj začatý deň. 

2. Za krátkodobé t.j. jednodňové užívanie verejného priestranstva (trhovisko) za každý 
aj začatý deň sa považuje celý deň je paušálny poplatok vo výške 4 €. 

 

 



Čl. 13 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zánik dňom 

skončenia užívania verejného priestranstva. 

 

 

Čl. 14  

 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 
 

 

1) Daňovník uvedie svoj zámer najneskôr v deň vzniku. 

2) Na osobitné užívanie verejného priestranstva vydá správca dane povolenie fyzickej 

osobe alebo právnickej osobe, ktorá obci oznámila svoj zámer užívať verejné 
priestranstvo. V zámere na osobitné užívanie verejného priestranstva daňovník uvedie 

svoje identifikačné údaje a údaje potrebné na vyrubenie dane, a to:  
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo obchodné 

meno, IČO, sídlo alebo miesto podnikania,  
b) presné označenie verejného priestranstva a jeho výmeru, 

c) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva, 

d) účel užívania verejného priestranstva. 

   3)    Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň 

je    

           splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

   4)     Pri krátkodobom t.j. jednodňovom užívaní verejného priestranstva ( trhoviska) je 

paušálny   

           poplatok splatný pri oznámení začatia užívania verejného priestranstva.   

   5)     Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 

30 dní   

           odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce   

           dni, za ktoré bola daň uhradená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak 

daňovník   

           v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

 

Čl. 15  

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1) Oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva sú:  
a) verejné priestranstvá vo verejnom záujme, 

 
b) verejné priestranstvá na ktorých sú umiestnené zariadenia pre kultúrne, športové 

a iné podujatia bez vyberania vstupného, ktoré organizujú neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie, 

záujmové združenia právnických osôb, 

 

 



ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

Čl. 16  

Sadzba dane 

 

 

Obec ustanovuje  sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie. 

 
 

 

Čl. 17  

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane. 
 

1) Prevádzkovateľ vedie o dani zaplatenej daňovníkom evidenciu v „knihe 
ubytovaných“. Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so 
zreteľným číselným označením strán. V knihe ubytovaných platiteľ vedie najmä tieto 
údaje:  
a) meno a priezvisko ubytovaného, 

b) číslo dokladu totožnosti, 

c) miesto trvalého pobytu, 

d) dátum príchodu, odchodu a počet prenocovaní, 

e) výšku a dátum zaplatenej dane. 

 
2) Prevádzkovateľ je povinný:  

a) predložiť správcovi dane písomné vyúčtovanie, zaplatenú daň odviesť v termínoch do 
30. júna a do 31.decembra príslušného kalendárneho roka,  

b) predložiť správcovi dane knihu ubytovaných ku kontrole kedykoľvek na jeho 

požiadanie. 

 
3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného 

ubytovania fyzickej osobe v zariadení, poskytujúcom služby prechodného 
ubytovania. 

 

 

Čl. 18  

Spôsoby vyberania dane a jej odvodu 

 

1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:  
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi 

potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu 10 rokov od 
vystavenia potvrdenia.  

b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis z 
účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 10 rokov od 
vystavenia výpisu. 

 

2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne Obecného úradu v Helcmanovciach,  
b) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu SK1102000000000025027592. 



 

3) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to do 10. 
dňa po uplynutí štvrťroka. 

 

 

PIATA ČASŤ 

 

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ 

ODPAD 

 

Čl. 19  

            Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

1. Obec Helcmanovce stanovuje:   
a) Sadzba paušálneho poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt, 

prechodný pobyt, alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie  

b) Poplatok za množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie 

 

c) Poplatok za množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na  účel podnikania. 

 

d) Poplatok podľa § 81 ods.20 zákona 79/2015 Z.z. (množstvový zber drobného 
stavebného odpadu). 

2. Základná sadzba paušálneho poplatku za komunálne odpady je  0,0603 € za osobu 

a kalendárny deň/ 22 € osoba za rok. 
3. Sadzba poplatku z dôvodu užívania nehnuteľností je  0,0603 € za kalendárny deň/ 22 

€ za rok 
4. Sadzba poplatku pre množstvový zber za jeden liter komunálnych odpadov alebo 

drobných stavebných odpadov pre poplatníka uvedeného v odst. 1 písm. c/ a d/ sa 
stanovuje nasledovne:  

-  za 1 liter odpadu pri zbere do nádob (KUKA) 110 l – 0,0318 € 

-  za 1 liter odpadu pri zbere do nádob (KUKA) 1110 l – 0,0191 € 

5. za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín – 0,05 € 

 

 

Čl. 20 

PODMIENKY NA VRÁTENIE POPLATKU  

 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej 
žiadosti o vrátenie preplatku alebo jej pomernej časti. 

 
2.Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní doložiť doklad o ukončení 
podnikateľskej činnosti na území obce Helcmanovce  alebo doklad o zrušení 
prevádzky na území obce Helcmanovce  najneskôr do 30 dní od zmeny, ktorá má za 
následok vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti. 
 



Čl.21 

ZNÍŽENIE POPLATKU  

 

Správca dane poplatok zníži v zmysle zákona, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.  
Daňový subjekt musí preukázať splnenie podmienok na znížene poplatku 

predložením dokladov uvedených v bode a), b), c) za každé zdaňovacie obdobie 

zvlášť. 

 

a) poplatníkovi,  ktorý študuje mimo  obce Helcmanovce , ak je štúdium spojené 

s ubytovaním v inom meste na  0,0438 € za kalendárny deň/16 € osoba/rok   
Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti potvrdením o návšteve školy, potvrdením o 
ubytovaní alebo nájomnou zmluvou. Ak študent, ktorý študuje na dennom štúdiu vo 

vzdialenosti menej ako 50 km od obce Helcmanovce, je povinný predložiť spolu s 

potvrdením o návšteve školy aj doklad o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu. 
 

b) deti do veku 6 rokov veku (vrátane) s trvalým pobytom v obci Helcmanovce na 0,0438 € 

za kalendárny deň/16 € osoba/rok . Údaje budú použité z evidencie obyvateľov. 

 
c) poplatníkovi,  ktorý  pracuje mimo  obce Helcmanovce,  ak je  zamestnanie 

spojené s ubytovaním v inom meste resp. obci  na 0,0301 € za kalendárny deň/ 11 € osoba/rok  

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou alebo potvrdením o 
pracovnom pomere od zamestnávateľa. Ak je zamestnanie vo vzdialenosti menej ako 

50 km od obce Helcmanovce, je povinný predložiť aj doklad o ubytovaní alebo 

nájomnú zmluvu. 

 
d)poplatníkovi, ktorý preukáže, že vykonáva turnusové práce (napr. vodič 
medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, au-pair,  
opatrovateľka) v zahraničí   
na 0,0301 € za kalendárny deň/ 11 € osoba/rok 

 

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou alebo potvrdením 

o pracovnom pomere od zamestnávateľa alebo potvrdením od agentúry, ktorá 

sprostredkovala prácu v zahraničí do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

Dátum vystavenia dokladov uvedených v Čl. 21, bod 1, písm. a), c), d) tohto 

nariadenia musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt 

uplatňuje nárok na zníženie poplatku. 

 

 

Čl.22 

ODPUSTENIE POPLATKU  

 
1. Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že v 
zdaňovacom období sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.  
Nárok na odpustenie vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie 
ako 90 dní. 

2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa bodu 1 je hodnoverný doklad, 
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce a 
to najmä:  



a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 
zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo  
b) pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období  
c)potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského 
oprávnenia v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí a potvrdenia, že tam 
platí miestne dane  
d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo  
e) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname 
nezamestnaných v príslušnom štáte  
f) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania 
obyvateľstva, rezidentské povolenie) alebo 

g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo  
h) doklad o poberaní príspevku na dieťa v 
zahraničí alebo  
ch) potvrdenie o platbe dane z príjmov v 
zahraničí 

 

Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný 
doložiť jeho preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie sa 
nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku. 

 

3. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, za obdobie, 
za ktoré obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa zdržiaval v inej obci na území SR. 

 

4. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa Čl.22, bodu 3. je hodnoverný 
doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období v inej 
obci na území SR a to najmä: 

 

a) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, vrátane 

dokladu o zapojení sa tam do systému zberu komunálneho odpadu (t. j. rozhodnutie o 

vyrubení poplatku na poplatníka z titulu prechodného pobytu vrátane dokladu o 

úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie), pokiaľ sa nejedná o rekreačnú 

chatu alebo záhradný domček 

b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody 

c) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti 

d) potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení 

e) potvrdenie o pobyte reedukačnom zariadení 

f) potvrdenie o pobyte v detskom domove  
g) zmluvu o nájme v inom meste, z ktorej je zrejmé, že poplatok za KO je uvedený v zmluve 

 

5. Dátum vystavenia dokladov uvedených v Čl.22, v bodoch 2. a 4. tohto nariadenia 
musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok 

na odpustenie poplatku. 

6. Poplatník si môže uplatniť oslobodenie od poplatku za komunálne odpady najneskôr do 

30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

 

 

 



§ 23  

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

 

1) Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby je poplatník povinný 
oznámiť obci: 

a) písomným oznámením – „Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne 
odpady fyzických osôb“ podľa prílohy č. 1 k VZN č. 02/2021, – vznik, zmena, 
zánik daňovej povinnosti  

b) písomným oznámením – „Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne 
odpady právnických osôb“ podľa prílohy č. 2 k VZN č. 02/2021, – vznik, zmena, 
zánik daňovej povinnosti  

  
c) písomným oznámením – „Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za 

komunálny odpad v zmysle VZN obce Helcmanovce č. 02/2021 podľa prílohy č. 
3 k VZN č.03/2021, 

 

 

 

§ 24   

Vrátenie poplatku a jeho pomernej časti 

 

1) Správca poplatku vráti pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 

poplatok 

v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže:  
a) skončenie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, potvrdením inej obce alebo 

mesta, že je tam prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt,  
b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce najmä kúpnou zmluvou, dohodou 

o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy,  
c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania najmä 

dohodou o ukončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy. 

 

§ 25  

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1) Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach sa na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení obce Helcmanovce  číslo 02/2021 uznieslo dňa 15.12.2021 uznesením 
č.............  

2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022.  
3) Dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, stráca účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s dodatkami č. 1,2,3,4.  

 

V Helcmanovciach  dňa 15.12.2021 
 

 

Tibor Theis 

                                                                                                   starosta obce 

 

 
 


