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Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2019 
obce Lipové pri uplatňovaní zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z.  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad v znení 

neskorších predpisov a o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipové 

schválené uznesením OZ v Lipovom č. 35-05/2019  dňa 16. decembra 2019, a upravená VZN č. 1/2020 

schváleného OZ v Lipovom č. 70-09/2020  dňa 11. decembra 2020, VZN č. 2/2021 schváleného OZ v 

Lipovom č. 103-14/2021  dňa 13. decembra 2021 a VZN č. 1/2022 schváleného OZ v Lipovom č. 123-

17/2022  dňa 26.10.2022 

  

 

v Lipovom, dňa 26.10.2022 

 

    

          Dáša  K o v á c s o v á v.r. 

                  starostka obce 

 

 

 

 



 

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

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5 až 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 

a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 17a, § 29, § 36, § 59, § 83 ods 1 a 2, § 98, § 98b ods 5, § 

99e ods 9  a § 103 ods. 1, a 2 a 5 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a 

zákona 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti si 

zavedením meny euro v Slovenskej republike  

v y d á v a  

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2019 

obce Lipové pri uplatňovaní zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z.   

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov a o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Lipové  

  

Prvá časť 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

  

§ 1 

Predmet úpravy 

  

 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona § 4 odst.1 

zákona č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov vyberá 

miestne dane a miestne poplatky v katastrálnom území obce Lipové podľa § 1 odseku 1 tohto 

nariadenia. 

 1/ Správca dane ukladá pre rok 2023 na svojom území tieto miestne dane:  

  a / daň z nehnuteľnosti, 

   b/ daň za psa, 

   c/ daň za užívanie verejného priestranstva 

   d/ daň za nevýherné  hracie prístroje 

 2/ Správca dane ukladá pre rok 2023 na svojom území miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).  

  

 3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych 

daní a  poplatku na území obce Lipové.   



§ 2 

Zdaňovacie obdobie 

 

 1./ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a/, b/ a d/ a poplatku 

uvedeného v § 1 ods. 2  je kalendárny rok. 

  

Druhá časť 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

  

Daň z pozemkov 

§ 3 

Základ dane 

  

1./ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená 

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

582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebný 

odpady v znení neskorších predpisov pre ornú pôdu k. ú. Lipové,   t.j. =0,9735 eur/m2, pričom takto 

určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže podľa 

predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

  

§ 4 

Sadzba dane 

 

 1./ Správca dane na území celej obce určuje  ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky 

druhu  

a.) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice ovocné sady    na 0,42 % zo základu dane 

b.)  trvalé trávnaté porasty      na 0,42 % zo základu dane 

c.) záhrady       na 0,90 % zo základu dane 

d.) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky  

  s chovom rýb a osta.hosp.využívané vodné plochy  na 0,42 % zo základu dane 

e.) zastavané plochy a nádvoria,      na 0,90 % zo základu dane 

f.) ostatné plochy        na 0,90 % zo základu dane 

g.) stavebné pozemky      na 1,00 % zo základu dane  

 

2./ Správca dane na území celej obce pre všetky pozemky uvedené v ods. 1, na ktoré bolo vydané 

povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu 11aa) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu 

elektriny zo slnečnej energie, 11ab) transformačná stanica alebo predajný stánok určuje  ročnú sadzbu dane z 

pozemkov           na 2,10 % zo základu dane 



Daň zo stavieb 

§ 5 

Sadzba dane 

 

 1./ Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

a.)  na 0,137 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  

b.) na 0,300 eur stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu,   

c.) na 0,200 eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

         d.) na 0,350 eur za samostatne stojace  

e.) na 0,350 eur za stavby hromadných garáží 

f.) na 0,350 eur za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou 

g.) na 0,800 eur za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

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

administratívu,  

h.) na =1,378 stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,   

ch.) na 0,400 eur za ostatné stavby.   

2./ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,300 eur za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

 3./ Koeficient sadzby dane pre neudržiavané stavby podľa ods. 7 a 8 § 12 zákona je 5.  

domy v zmysle Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,300 

eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

Daň z bytov 

§ 6 

Sadzba dane 

 

Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške takto: 

a.) na  0,150 eur za byty  

b.) na 0,150 eur za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,  

c.) na 0,730 eur za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú  

činnosť,  

   

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností  

§ 7 



Zníženie a oslobodenie od dane 

  

Obec Lipové poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a zo stavieb v plnej výške na 

−pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky v znení § 17 

ods. 2 písm. b) 

−močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej 

ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II stupňa a ostatné v znení § 17ods. 2 písm. c.) 

zákona; 

−pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk (§ 17 ods. 2 písm. e.) zákona č. 

582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)  

 

Tretia časť 

DAŇ ZA PSA 

  

§ 8 

Predmet dane a daňovník  

 

1./ Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane podľa § 22 ods. zákona, preukazuje jeho 

vlastník alebo držiteľ správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným písomným dokladom 

najneskôr v deň prihlásenia psa do evidencie podľa osobitného zákona /§ 3 zákona č. 282/2002 Z.z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov./ 

 

§ 9 

Sadzba dane 

  

         Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,00 eur.  

  

 

Štvrtá časť 

DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA 

  

§ 10 

 Predmet dane 

  

         1./ Verejnými priestranstvami obce Lipové na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve obce Lipové, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a.) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu 



b.) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území 

 obce 

c.) námestia 

d.) parky 

e.) ihriská 

f.) ostatné verejnosti prístupné plochy  

Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. 

2./ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie: 

a.) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b.) umiestnenie stavebného zariadenia, 

c.) umiestnenie predajného zariadenia, 

d.) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 

e.) trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkoviska  

f.) umiestnenie skládky  

g.) konanie kultúrnej alebo športovej akcie na verejnom priestranstve a podobne. 

3./ Nestráženým parkoviskom na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Lipové je 

vybetónované parkovisko v strede obce Lipové na pozemku parc. č. 30/17 k. ú. Lipové.  

4./ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

  

§ 11 

Sadzba dane 

1./ Základná sadzba dane je =0,40 eur za každý aj neúplný m2 užívaného verejného 

priestranstva a každý aj neúplný deň. 

2./ Za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni sa základná sadzba dane 

znižuje o 50,0 %, t.j. sadzba dane je =0,20 eur za každý, aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň. 

3./ Za umiestnenie skládky odpadu sa základná sadzba dane zvyšuje desať násobne., t. j. na 

=4,00 eur za každý, aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň. 

4./ Za trvalé parkovanie motorových vozidiel s nosnosťou nad 3,5 t. mimo stráženého 

parkoviska sa určuje paušálna daň vo výške  =200,-- eur/rok, pričom za trvalé parkovanie 

motorových vozidiel s nosnosťou nad 3,5 t na verejných priestranstvách sa považuje využívanie 

verejného priestranstva na parkovanie nad obvyklú mieru.   

5./ Výnimku pri určení sadzby dane môže povoliť starosta obce Lipové. 

§ 12 

Oznamovacia povinnosť 

  

1./ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2./ Daňovník je povinný najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a v deň zániku daňovej 

povinnosti písomne ohlásiť obci všetky pre vyrubenie dane potrebné údaje ako sú: 



- identifikačné údaje daňovníka, ktorými sú meno, priezvisko/sídlo, rodné číslo/IČO a adresa  

  trvalého pobytu/sídla, 

- miesto a rozsah užívania verejného priestranstva, 

- začiatok a koniec užívania verejného priestranstva, 

− v prípade, ak súčasne požaduje oslobodenie od dane, aj doklady ktoré odôvodňujú 

oslobodenie alebo písomné zdôvodnenie žiadosti na oslobodenie od dane. 

−  

§ 13 

Oslobodenie od dane 

  

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva: 

a.) počas kultúrnej a športovej akcie usporiadanej na verejnom priestranstve bez vstupného 

alebo akcie, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

b.) predajným zariadením a zariadením určeným na poskytovanie služieb, ak sa na ich 

umiestnenie vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, 

c.) spočívajúce vo vyhradení trvalého parkovacieho miesta invalidným osobám, 

d.) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej vzniku založenia a 

verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

  

 Piata časť 

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE   PRÍSTROJE 

 

§ 14 

Sadzba dane 

  

Správca dane určuje sadzbu dane =170,00 eur za každý jeden nevýherný hrací prístroj a rok.   

  

§ 15 

Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane 

  

1./ Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: 

obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky 

automatu, výrobné číslo, typ automatu.  

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

automatov umiestnených na území mesta. 

3./ Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania automatu 

v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania v zmysle 

zákona.  



  

Šiesta časť 

POPLATOK  

 

§ 16 

Sadzba poplatku a určenie poplatku 

  

         1./ 

   a.) V obci Lipové nie je zavedený množstevný zber komunálnych odpadov.  

 b.) V obci Lipové je zavedený množstevný zber drobných stavebných odpadov bez prímesí 

škodlivín.  

         2./ Sadzba poplatku za komunálny odpad je stanovená  

 a.) pre poplatníka ktorý má v obci Lipové trvalý alebo prechodný pobyt na 

         20,00 eur za osobu a kalendárny rok, t.j. 0,0548 eur  za osobu a kalendárny deň 

 b.) pre poplatníkov, ktorí nemajú v obci trvalý a ani prechodný pobyt, ale sú v obci 

oprávnení užívať alebo užívajú  nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a.) zákona 582/2004 

Z.z., ktoré sú v ich vlastníctve a na predmetné nehnuteľnosti nie je prihlásená žiadna iná osoba na 

trvalý a ani prechodný pobyt, sa stanovuje jednotný ročný poplatok vo výške dvojnásobku ročného 

poplatku uvedeného v ods. 2 písm. a.), ktorý sa vyrubi spoluvlastníkom v pomere ich vlastníckych 

podielov k predmetným nehnuteľnostiam. Pre poplatníka, ktorá je jediným vlastníkom takejto 

nehnuteľnosti, a v obci Lipové nemá ani trvalý a ani prechodný pobytom, sa poplatok určí podľa 

bodu 2./. 

 c.) pre poplatníkov, ktorý majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a tiež ktorí nemajú v 

obci trvalý a ani prechodný pobyt, ale sú v obci oprávnení užívať alebo užívajú  nehnuteľnosti 

uvedené v § 77 ods. 2 písm. a.) zákona 582/2004 Z.z., ktoré sú v ich vlastníctve, a tieto osoby sa na 

uvedených nehnuteľnostiach spolu so svojimi ostatnými rodinnými príslušníkmi alebo nájomníkmi, 

ktorí tiež nie sú v obci prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt, naozaj trvalo zdržujú, sa 

stanovuje poplatok vo výške násobku poplatku uvedeného v ods 2./ písm a.) a počtu všetkých 

rodinných príslušníkov a nájomníkov s nim žijúcich v spoločnej domácnosti a ktorý sa môže 

vyrúbiť spoluvlastníkom, ktorí sú manželia, v pomere ich vlastníckych podielov k predmetným 

nehnuteľnostiam. Toto isté sa vzťahuje aj pre poplatníka, ktorý sa sám na uvedenej nehnuteľnosti v 

skutočnosti nezdržiava a na uvedených nehnuteľnostiach sa trvalo zdržiavajú jeho rodinný 

príslušníci alebo nájomníci bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci.  

 d.) povinnosť platenia poplatku nevzniká osobám  ktoré nemajú v obci trvalý alebo 

prechodný pobyt ale na území obce majú právo užívať nehnuteľnosť, a to rodinný dom s 

prináležiacimi pozemkami, ktorú však užívajú iné osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v 

obci. Toto neplatí, ak táto iná osoba prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt sa v obci v 

skutočnosti nezdržuje a to z dôvodu trvalého umiestnenia v zariadení sociálnych služieb alebo 

dlhodobého pobytu v zahraničí alebo je vyhlásená za nezvestnú, alebo je umiestnená v nápravno-

výchovnom zariadení. 

 e.) pre poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, na 

          20,00 eur  za zamestnanca a kalendárny rok, t.j. 0,0548 eur za zamestnanca a kalendárny deň  



 f.) pre poplatníka,  ktorým je  podnikateľ,  ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, a, 

ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území obce na účel 

podnikania. na 

 20,00 eur  za zamestnanca a kalendárny rok, t.j. 0,0548 eur  za zamestnanca a kalendárny deň a 

 0,0493 eur za zamestnanca a kalendárny deň pre podnikateľa  (fyzická alebo právnická osoba), ktorá 

poskytuje reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby  

 3./ Hodnota koeficientu na výpočet ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu sa 

stanovuje v hodnote  =1.  

 4./ Sadzba poplatku za drobný stavený odpad bez obsahu škodlivín je stanovená na =0,050 

eur za kilogram.  

 

§ 17 

Forma a miesto zaplatenia poplatku 

 

 1./ Vyrubený poplatok je splatný v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia alebo v prípade, že vyrúbený poplatok presahuje =25,00 eur v lehotách troch 

rovnomerných splátok určených správcom dane v rozhodnutí, pričom posledná splátka musí byť v termíne 

do 31. októbra predmetného zdaňovacieho obdobia. Termíny prvej až tretej splátky určí starosta obce pre 

všetkých poplatníkov podľa aktuálneho stavu vyrubovacej činnosti v predmetnom zdaňovacom období. 

Poplatok vyrúbený po 31.októbri zdaňovacieho obdobia je splatný v celosti do 15. decembra zdaňovacieho 

obdobia.  

§ 18 

 

Zníženie a vrátenie poplatku  

 

 1. Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, že viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:  

 a) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v 

nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,  

 b) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení 

poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

 c) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na  

základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v 

zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v 

zahrani čí atď 

 d) 70 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom 

domove, alebo na internáte,  

 e) o 50 % za obdobie, za ktoré sa poplatník – vlastník nehnuteľností obci preukáže, že sa v 

obci nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček 

 f) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti  

v obci preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom 

 

 2. Správca poplatok vráti na základe písomnej žiadosti poplatníka 100% alikvótnej časti 

poplatku za obdobie keď  preukže, že už nie je poplatníkom v zmysle § 77 ods. 2 zákona a to z 

dôvodu ukončenia trvaleho alebo prechodného pobytu, alebo zániku užívania alebo práva užívať 

zákonom daných nehnuteľností.  

 



 3. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:  

 a)  pre zníženie podľa ods. 1 písm.a) 

 -    potvrdenie nápravno-výchovného zariade nia o výkone väzby alebo trestu,  

 b) pre zníženie podľa ods. 1 písm.b) 

 -    potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,  

 c) pre zníženie podľa ods. 1 písm.c) 

− potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe 

potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania 

v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z 

dôvodu štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v 

českom jazyku, je potrebné doložiťaj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným 

vyhlásením. 

 d) pre zníženie podľa ods. 1 písm.d) 

  -    potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní a potvrdením o navštevo- 

        vaní školy, ak sa to týka školy v zahraničí  

 e) pre zníženie podľa ods. 1 písm.e)  

 -     potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa   

       nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček. Potvrdenie môže byť nahradené  

       rozpisom úhrad nákladov za užívanie bytu v bytovom dome na prislušný  

 f) pre zníženie podľa ods. 1 písm.f)  

 -     potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava. Potvrdenie 

       môže byť nahradené rozpisom úhrad nákladov za užívanie bytu v bytovom dome na 

       prislušný rok 

 g.) potvrdenie o ukončení trvalého alebo prechodného pobytu; rozhodnutie Okresného úradu 

v Komárne, odbor katastrálny o zápise vlastníckych práv nového vlastníka na nehnuteľnosti; výpis 

z LV na nehnuteľnosť s uvedením nového vlastníka nehnuteľnosti; ukončením alebo výpoveďou 

nájomnej alebo obdobnej zmluvy.   

 

 4. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 2) tohto článku 

predloží poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.  

 

 5. Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti doručenej najneskôr 

do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali s doloženými potvrdeniami uvedenými v odseku 3 

písm.g.) tohto článku. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce. 

 

§ 19 

Ostatné spoločné ustanovenia pre zníženie a odpustenie poplatku 

   

  1./ Obec odpustí pomernú časť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

poplatníkovi, ktorý zomrel v priebehu kalendárneho roka. 

  2./ Od platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú oslobodené deti 

narodené v priebehu bežného roka za ktorý sa poplatok vyrubuje 

  3./ Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať písomne do 30 dní odo 

dňa vzniku skutočností oprávňujúcej zníženie alebo odpustenie poplatku. K žiadosti je nutné 

priložiť doklady, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť žiadosti. 

 



Siedma časť 
  

§ 20  

Spoločné ustanovenia 

  

1./ Správu miestnych daní a poplatkov vykonáva obce Lipové prostredníctvom starostu obce a 

poverených zamestnancov obce Lipové. 

2./ Vyrúbenú daň a poplatok podľa tohto nariadenia je možné na základe identifikačných údajov 

uvedených v rozhodnutí uhradiť: 

a.) bezhotovostným prevodom z peňažného ústavu, poštovou poukážkou na účet správcu dane 

a poplatku,  

b.) v hotovosti do pokladne obecného úradu.  

3./ Poskytnutie akýchkoľvek úľav v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia sa 

podmieňuje neexistenciou akýchkoľvek záväzkov žiadateľa voči obci Lipové.  

4./ Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie automaty vyrubuje správca 

dane podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie 

jediným rozhodnutím, ak zákon nestanovuje inak. 

5./  

a.) Vyrubená  daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie automaty sú splatné 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v prípade, že vyrúbené dane 

presahujú =25,00 eur v lehotách troch rovnomerných splátok určených správcom dane v rozhodnutí, 

pričom posledná splátka musí byť v termíne do 31. októbra predmetného zdaňovacieho obdobia. Termíny 

prvej až tretej splátky určí starosta obce pre všetkých daňovníkov podľa aktuálneho stavu vyrubovacej 

činnosti v predmetnom zdaňovacom období.   

b.) Správca dane môže daňovníkovi dane z nehnuteľností – poľnohospodárovi  vyrúbiť daň i vo 

viacerých ako štyroch rovnomerných splátkach pričom posledná splátka musí byť v termíne do 31. októrbra 

predmetného zdaňovacieho obdobia. Termíny a výšky splátok určí starosta obce pre všetkých daňovníkov – 

poľnohospodárov podľa aktuálneho stavu vyrubavecej činnosti v predmetnom zdaňovacom období. .  

c.) Daň vyrúbené po 31.októbri zdaňovacieho obdobia je splatná v celosti do 31. decembra 

zdaňovacieho obdobia.  

6./ Oznámenia o vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavený odpad sa podávaju na vzorovách tlačivách:  

1.) “Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a 

drobné  stavebné odpady pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov” 

2.) “Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady pre fyzické osoby” a  

3.) “ Žiadosť o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady”, 

ktoré tvoria prílohu tohoto VZN. 

 

§ 22 

Záverečné ustanovenia 

 



1./ V konaní vo veciach daní a poplatkov sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe 

daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 

2./ V prípadoch týmto nariadením neupravených 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. 

3./ Na Všeobecne záväznom nariadení obce č. 1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 

Lipovom dňa 16. decembra 2019 a ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sú účinné 

dňom 01. januára 2020. 

4./ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 1/2011 zo dňa  

9.12.2011 obce Lipové pri uplatňovaní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad v 

znení neskorších predpisov, o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipové 

5./ Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019, ktorá bola vykonaná Uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 70-09/2020 dňa 11. 12. 2020,  je účinná dňom 01. januára 

2021. 

6./ Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 v znení neskorších úprav, ktorá 

bola vykonaná Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 103-14/2021 dňa 13.12. 2021,  je 

účinná dňom 01. januára 2022. 

7./ Úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 v znení neskorších úprav, ktorá 

bola vykonaná Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 123-17/2022 dňa 26.10.2022,  je 

účinná dňom 01. januára 2023. 

 

Poznámka k legislatívnemu procesu: 

    

Návrh VZN č. 1/2019 bol na úradenj tabuli obce zverejnený dňa 27.11.2019 

Schválené znenie VZN č. 1/2019 pre rok 2020 bolo na úradenej tabuli zverejnení dňa 17.12.2019 

Návrh VZN č. 1/2020 bol na úradenj tabuli obce zverejnený dňa 28.11.2020 

Schválené znenie VZN č. 1/2020, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2019 pre rok 2021 bolo na úradenej     

tabuli zverejnení dňa 11.12.2020 

Návrh VZN č. 2/2021 bol na úradenj tabuli obce zverejnený dňa 21.10.2021. 

Schválené znenie VZN č. 2/2021, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2019 v znení neskorších úprav pre rok 

  2022 bolo na úradenej tabuli zverejnení dňa 15.12.2021 

Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2019 v znení neskorších úprav pre rok 2023 bol 

na úradenej tabuli zverejnení dňa 11.10.2022 

Schválené znenie VZN č. 1/2022, ktorým sa upravuje VZN č. 1/2019 v znení neskorších úprav pre rok 

  2023 bolo na úradenej tabuli zverejnení dňa 21.11.2022 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1         

        Obec Lipové    

        Obecný úrad v Lipovom          

        Lipové 59     

        946 14 Zemianska Olča 

 

OZNÁMENIE VZNIKU, ZMENY A ZÁNIKU K MIESTNEMU POPLATKU  

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia  

 

Dátum: ..................... □ vznik  □ zánik alebo  □ zmena   

Údaje o poplatníkovi :                  

Obchodné meno: ................................................................................................................................... 

Sídlo: 

......................................................................................................................................................IČO: 

........................................ Dátum narodenia: ...................................................... (vyplní len FO) 

Telefón:.....................................e-mail: ................................................................................................ 

Adresa na doručenie písomností: ..........................................................................................................  

 

Meno a adresa štatutárneho orgánu:                     

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Telefón:......................................e-mail: ................................................................................................  

 

Údaje o nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo má oprávnenie užívať na území 

mesta  

    □ vlastník □ správca □ nájomca       

  

 

Poplatok za odpad z prevádzkarne (pobočky a pod.) a inej nehnuteľnosti                                    

Názov prevádzky: .................................................................................................................................. 

Adresa: ................................................................................................................................................... 

Predmet činnosti: ...................................................................................................................................  

 

Údaje o vlastníkovi prevádzkarne ( pobočky a pod.) a inej nehnuteľnosti:              

Názov správcu: ...................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................ 

Adresa: .................................................................................................................................................. 

Spôsob platby  



Poštovým poukazom:  □  

Bankovým prevodom: □ Číslo účtu: ....................................................................................................  

Do pokladne mesta:     □  

 

Žiadosť o: □ vrátenie preplatku □ preúčtovanie preplatku            

Uvedenie dôvodu: .................................................................................................................................   

 

Zmena poplatkovej povinnosti:  □názvu  □adresy prevádzkarne  □adresy sídla       

Predchádzajúci názov : .......................................................................................................................... 

Nový názov : .......................................................................................................................................... 

Predchádzajúca adresa: .......................................................................................................................... 

Nová adresa: .......................................................................................................................................... 

 

Zánik poplatkovej povinnosti / Dôvod zániku / Dátum zániku                

Zánik prevádzkarne: .............................................................................................................................  

 

Prílohy:  

1. Zriaďovacia listina, povolenie pre činnosť, licencia, zápis do zoznamu                     

2. Nájomné zmluvy                  

3. Zoznam nájomcov 

 

Vyhlásenie poplatníka:                   

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zodpovedám za 

prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  

 

 

Dátum:...............................        ......................................................  

        podpis štatutárneho orgánu a pečiatka  

 

Informácie:                  

1. Formulár doručte písomne alebo osobne na adresu: Obec Lipové, Obecný úrad v Lipovom, 

Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča               

2. Úradné hodiny: Pondelok až piatok: 8:00 – 15:30                    

3.Číslo telefónu: 035/7796184  e-mail: obec@lipove.sk  web: www.lipove.sk  

  

 

Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť do 30 dní od 

vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti.  

 

 

mailto:obec@lipove.sk
http://www.lipove.sk/


 

Príloha č. 2         

        Obec Lipové    

        Obecný úrad v Lipovom          

        Lipové 59     

        946 14 Zemianska Olča 

 

OZNÁMENIE VZNIKU, ZMENY A ZÁNIKU K MIESTNEMU POPLATKU  

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

Fyzické osoby 

Údaje o poplatníkovi :                  

Meno a priezvisko : ................................................................................................Titul ......................  

Rodné priezvisko: ................................................................Rodné číslo: ............................................           

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Adresa na doručenie písomností: ..........................................................................................................  

 

Meno, priezvisko, adresa vlastníka nehnuteľnosti:                   

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Telefón:......................................e-mail: ................................................................................................  

Údaje o všetkých poplatníkov, ktorí majú/mali v nehnuteľností trvalý alebo prechodný 

pobyt alebo ju užívajú/ užívali  

P.č. Meno Priezvisko, titul Rodné číslo Dôvod zmeny  
- prisťahovanie "P" 

- odsťahovanie (zmena TO) "O" 

- narodenie "N" 

- Úmrtie "U" 

Dátum  
- vzniku 

- zmeny 

- zániku 

Druh pobytu 
- trvalý "T" 

- prechodný "P" 

- oprávnený užívateľ 

nehnuteľnosti "U" 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 



Aktuálny počet všetkých poplatníkov ........................ 

 

Iné zmeny (v prípade zmeny trvalého pobytu uviesť novú adresu:                                       

....................................................................................................................................................

.............. 

....................................................................................................................................................

............... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................  

 

Spôsob platby  

Poštovým poukazom:  □  

Bankovým prevodom: □ Číslo účtu: ....................................................................................................  

Do pokladne mesta:     □  

 

Zoznam príloh:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................   

 

Vyhlásenie poplatníka:                   

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zodpovedám za 

prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. Svojím podpisom 

prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa 

www.lipove.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.  

 

Dátum:...............................        ......................................................  

        podpis štatutárneho orgánu a pečiatka  

 

Informácie:                  

1. Formulár doručte písomne alebo osobne na adresu: Obec Lipové, Obecný úrad v Lipovom, 

Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča               

2. Úradné hodiny: Pondelok až piatok: 8:00 – 15:30                    

3.Číslo telefónu: 035/7796184  e-mail: obec@lipove.sk  web: www.lipove.sk  

  

 

Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť do 30 dní od 

vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti.  

 

mailto:obec@lipove.sk
http://www.lipove.sk/


 

Príloha č. 3      

___________________________________________________________________________     

                                     Meno a priezvisko, adresy, rodné číslo, telefón poplatníka     
     

       Obec Lipové      

       Obecný úrad v Lipovom            

       Lipové 59      

       946 14 Zemianska Olča 

 

 

Vec:  Žiadosť o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady  

 

Týmto žiadam o:  

□ odpustenie miestneho poplatku o 100 % podľa § 18 ods. 1 písm a); b.); c.) a f.) Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia/ 

domácnosti):  

....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

........................................................ nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lipové na 

základe nasledujúcich podkladov:  

 a.) potvrdenie nápravno-výchovného zariade nia o výkone väzby alebo trestu alebo  o 

umiestnení v reedukačnom centre, 

 b.) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

 c.) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe 

potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí 

počas  daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí 

atď., napr.  potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí v zmysle interných 

predpisov vysokej školy alebo potvrdenia alebo iného dokladu o trvaní pracovného pomeru mimo 

územia Slovenskej republiky). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, 

je potrebné doložiťaj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.  

  d.) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo   

rozpisom úhrad nákladov za užívanie bytu v bytovom dome na prislušný rok. 

 e.) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za 

preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov 

predložených podľa písmena a) až d),  

a to najmä v období od .......................... do ........................, celkový počet dní .........................  

□ zníženie miestneho poplatku o 70 % podľa § 18 ods. 1 písm d) Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia/ 

domácnosti):  

....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................



........................................................ nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lipové na 

základe nasledujúcich podkladov:  

 a.) potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (len pre prípad navštevovania školy 

v zahraničí) s dokladom o ubytovaní,  

□ zníženie miestneho poplatku o 50 % podľa § 18 ods. 1 písm e) Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2019, nakoľko viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa osoby (členovia/ 

domácnosti):  

....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

........................................................ nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území obce Lipové na 

základe nasledujúcich podkladov:  

 a.) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa 

nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček, alebo   rozpisom úhrad nákladov za užívanie 

bytu v bytovom dome na prislušný rok. 

 b.) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za 

preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov 

predložených podľa písmena a) až d),  

a to najmä v období od .......................... do ........................, celkový počet dní .........................  

predložených podľa písmena a)   

a to najmä v období od .......................... do ........................, celkový počet dní .........................  

 

 Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle 

prevádzkovateľa www.lipove.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.  

 

 

V Lipovom, dňa .......................       .......................................... 

           podpis   

    

 

 

Prílohy:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


