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V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2011 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na území obce C Í Ţ 

Obec Cíž v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (dalej len zákon c. 369/1990 Zb.) a 
ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods.2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 2, 3, § 17 ods. 2, 
3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 25, § 27 ods. 2, a 3, § 29, § 33, § 34a ods. 2, § 36, § 
40, § 43, § 47, § 49 ods. 3, § 51, §52 – 59, § 77 ods. 5, § 78 ods. 1, 2, a 3, § 79 ods. 1, a 2, 
§ 82 ods. 1, 3 a 4, § 83, § 98, § 103 zákona c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (dalej len zákon c. 582/2004 Z.z.) vydáva Všeobecne záväzné 
nariadenie Obce Cíž o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady. 

PRVÁ CAST 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Predmet úpravy 

Obecné zastupitelstvo v Cíži podla § 11 ods. 4 písm. d) a písm. e) zákona c. 369/1990 
Zb.rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona c. 582/2004 Z.z., že Obec Cíž, ako správca 
dane v zmysle § 1a písm. b) zákona c. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 
zmene v sústave financnýchorgánov v znení neskorších predpisov (dalej len zákon c. 
511/1992 Zb.), s úcinnostou od 1.januára 2011 vyberá miestne dane a miestny 
poplatok podla § 1 ods. 1 a ods. 2 tohto nariadenia. 

1. Obec Cíž vyberá miestne dane (dalej len dane): 

a) dan z nehnutelnosti, 

b) dan za psa, 

c) dan za užívanie verejného priestranstva, 

d) dan za ubytovanie, 



e) dan za predajné automaty 

f) dan za nevýherné hracie prístroje. 

2. Obec Cíž vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(dalej len dan). 

3. Toto nariadenie urcuje základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, 
spôsob preukazovania vzniku a zániku danovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti 
oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na 
uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob 
vedenia preukaznej evidencie na úcely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu 
dane. 

4. Správu daní vykonáva Obec Cíž (dalej len správca dane). 

5. Územie obce Cíž, na úcely tohto nariadenia, tvoria katastrálne územia:- KÚ Cíž c. 
809 900. 

DRUHÁ CAST 

DAN Z NEHNUTELNOSTÍ 

§ 2 

Predmet dane 

1. Predmetom dane sú nehnutelnosti na území obce Cíž uvedené v § 6, § 10 a § 14 
zákona c.582/2004 Z.z. 

2. Danovník preukazuje, že pozemok nie je predmetom dane podla § 6 ods. 2 písm. b) 
a písm. c) zákona c. 582/2004 Z.z. do 31. januára zdanovacieho obdobia v danovom 
priznaní, pricom predloží správcovi dane: 

� grafickú identifikáciu pozemku a výmeru pozemku, ktorá nie je predmetom dane a 

� odsúhlasenie výmery pozemku vydané obecným úradom a 

� potvrdenie obecného úradu o tom, že na pozemku, ktorý nie je predmetom dane je 
postavená pozemná komunikácia s výnimkou verejný ch úcelových komunikácií a 
celoštátnych železnicných dráh a regionálnych železnicných dráh, alebo 

� grafickú identifikáciu zastavanej plochy stavby, ktorá je definovaná v § 10 ods. 3 
písm. b) zákona c. 582/2004 Z.z.. 

§ 3 



Základ dane z pozemkov 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmelnice, vinice a 
ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov urcená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, uvedenej v prílohe c. 1 zákona c. 582/2004 
Z.z.. 

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalý trávnatý porast je hodnota 
pozemku bez porastov urcená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy 
za 1 m2, uvedenej v prílohe c. 1 zákona c. 582/2004 Z.z.. 

3. Základom dane z pozemkov pre rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov urcená vynásobením 
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podla platných 
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak danovník hodnotu pozemku 
nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1 
m2 na 0,01 eura. 

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada je hodnota pozemku 
urcený vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, uvedenej v 
prílohe c. 2 zákona c. 582/2004 Z.z.. 

5. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu zastavané plochy a nádvoria je 
hodnota pozemku urcená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku 
za 1 m2, uvedenej v prílohe c. 2 zákona c. 582/2004 Z.z.. 

6. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota 
pozemku urcená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2. 
Správca dane urcuje, hodnotu pozemku na 13,30 eur za 1 m2. 

7. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu ostatné plochy okrem stavebných 
pozemkov je hodnota pozemku urcená vynásobením výmery pozemkov v m2 a 
hodnoty pozemku za 1 m2, uvedenej v prílohe c. 2 zákona c. 582/2004 Z.z.. 

§ 4 

Sadzby dane z pozemkov 

Rocná sadzba dane z pozemkov sa urcuje, podla § 2 zákona c. 582/2004 Z.z., na 
celom území obce nasledovne: 

a) za ornú pôdu, chmelnice, vinice, ovocné sady 0,35% 

b) za trvalé trávnaté porasty 0,25% 

c) za záhrady 0,25% 



d) za rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,30% 

e) za zastavané plochy a nádvoria 0,25% 

f) za stavebné pozemky 0,25% 

g) za ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,25% 

§ 5 

Sadzby dane zo stavieb 

1. Rocná sadzba dane zo stavieb, podla § 12 ods. 1 zákona c. 582/2004 Z.z. s použitím 
§ 12 ods. 

2 zákona c. 582/2004 Z.z., sa urcuje na celom území obce u stavieb uvedených v § 10 
ods. a)  až d) a ods. g) zákona c. 582/2004 Z.z. za každý aj zacatý m2 zastavanej 
plochy nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 0,04 eura 

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 0,04 eura 

c) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
urcené alebo používané na tieto úcely postavené mimo bytových domov, 0,04 eura – 
fyzická osoba a 0,15 eura – právnická osoba 

d) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 0,20 eura 

e) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú cinnost, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou cinnostou, 0,40 eura 

f) za ostatné stavby, 0,10 eura 

2. Pri viacpodlažných stavbách sa urcuje, v zmysle § 12 ods. 3 zákona c. 582/2004 
Z.z., príplatok za každé dalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 
nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 0,04 eura 



b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 0,04 eura 

c) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
urcené alebo používané na tieto úcely postavené mimo bytových domov, 0,04 eura – 
fyzická osoba a 0,15 eura – právnická osoba 

d) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 0,20 eura 

e) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú cinnost, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou cinnostou, 0,15 eura 

f) za ostatné stavby, 0,10 eura 

§ 6 

Sadzby dane z bytov 

1. Rocná sadzba dane z bytov za každý aj zacatý m2 podlahovej plochy, podla § 16 ods. 
zákona c. 511/1992 Zb., urcuje na celom území obce nasledovne: 

a) za byty, 0,04 eura 

b) za nebytový priestor na celom území obce urcený na úcel: garáž, garážové státie, 
zariadenie školské a výchovné, zariadenie kultúrne a osvetové, 0,04 eura 

c) za nebytový priestor, ktorého úcel nie je uvedený písm. b), 0,04 eura 

§7 

Oslobodenie od dane z nehnutelností 

1. Správca dane neposkytuje oslobodenie od dane z pozemkov podla § 17 ods. 2 
zákona c. 582/2004 Z.z., okrem pozemkov uvedených v § 17 ods. 2 písm. b) zákona c. 
582/2004 Z.z.. 

2. Správca dane neposkytuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov 
podla § 17 ods. 3 zákona c. 582/2004 Z.z.. 

§ 8 

Zníţenie dane z nehnutelností 



Správca dane neposkytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov. 

§ 9 

Vyrubenie dane z nehnutelností 

Správca dane urcuje, že vyrubuje a vyberá aj dan nižšiu ako 3,00 eurá. 

§ 10 

Platenie dane z nehnutelností 

1. Správca dane urcuje platenie vyrubenej dane vyššej alebo rovnej ako 50 eur, v 
dvoch splátkach; prvá splátka je splatná do 15 dní odo dna nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru, druhá splátka do 30. septembra bežného roka, 
pokial správca dane v platobnom výmere (rozhodnutí) neurcí inak. 

2. Ak je dan nižšia ako 50 eur je splatná do 15 dní odo dna nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru, pokial správca dane neurcí inak. 

3. Dan možno platit v hotovosti v pokladni správcu dane do 300,00 eur, prevodom z 
úctu v penažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom 
ústave. 

TRETIA CAST 

DAN ZA PSA 

§ 11 

Predmet dane za psa 

1. Predmetom dane je pes starší ako šest mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 
osobou. 

2. Skutocnost, že pes nie je predmetom dane, je danovník povinný správcovi dane 
preukázat vzdanovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti, na základe 
príslušných dokladov, ktoré preukazujú danú skutocnost: 

a) potvrdenie veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe 
akreditácie 

b) potvrdenie útulku zvierat, 



c) preukaz obcana s tažkým zdravotným postihnutím vrátane potvrdenia, že pes má 
špeciálny výcvik (vodiaci pes pre nevidiacich). 

3. Písomné uplatnenie nároku podla ods. 2 musí obsahovat okrem údajov uvedených 
v § 14 ods. 4 až ods. 8 tohto nariadenia aj dátum, odkedy nie je pes predmetom dane. 

4. Ak v priebehu zdanovacieho obdobia nastane skutocnost, že pes prestane byt 
predmetom dane podla § 22 ods. 2 zákona c. 582/2004 Z.z. danovník je povinný 
oznámit túto skutocnost správcovi dane do 30 dní. 

§ 12 

Sadzba dane za psa 

Rocná sadzba dane za jedného psa v celej obci je, 3,50 eur. 

§ 13 

Vznik a zánik danovej povinnosti dane za psa 

1. Danová povinnost vzniká prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. 

2. Ak danovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho danová povinnost 
vzniká prvým dnom toho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v 
ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov. 

3. Danová povinnost zaniká prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom danovník už nie je vlastníkom alebo držitelom tohto psa. 

§ 14 

Oznamovacia povinnost dane za psa 

1. Danovník, je povinný oznámit správcovi dane vznik danovej povinnosti 
najneskoršie do 30 dní odo dna vzniku danovej povinnosti (po nadobudnutí psa 
staršieho ako 6 mesiacov napr. kúpou, darovaním, osvojením psa atd.). 

2. Danovník je povinný v priebehu príslušného zdanovacieho obdobia oznámit 
správcovi dane všetky skutocnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane 
najneskoršie do 30 dní odo dna, ked tieto skutocnosti alebo ich zmeny nastali, 
vrátane zmeny adresy danovníka, zmeny adresy držania, resp. chovania psa a údajov 
podliehajúcich evidencie psa v zmysle zákona c.282/2002 Z.z.. 

3. Ak danová povinnost zanikne v priebehu zdanovacieho obdobia (úhyn, eutanázia, 
predaj, darovanie, odcudzenie psa atd.) a danovník oznámi túto skutocnost správcovi 



dane do 30 dní odo dna zániku danovej povinnosti, správca dane vráti pomernú cast 
dane za zostávajúce mesiace zdanovacieho obdobia, za ktoré bola dan zaplatená. 
Nárok na vrátenie pomernej casti dane zaniká, ak danovník v uvedenej lehote zánik 
danovej povinnosti neoznámi. 

4. Danovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviest, ak ide o fyzickú 
osobu, minimálne tieto základné údaje: 

� meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa 
danovník nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné císlo, resp. dátum narodenia 
(ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), DIC (ak bolo 
pridelené), kontaktné údaje. 

5. Danovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviest, ak ide o podnikatela 
alebo oprávnickú osobu, minimálne tieto základné údaje: 

� obchodné meno a názov, ICO, DIC; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká uvádza 
sa aj rodné císlo danovníka, DIC (ak bolo pridelené), sídlo, miesto podnikania a 
kontaktné údaje. Dalej je danovník povinný uviest údaje o splnomocnenom 
zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na dorucovanie písomností 
v rozsahu meno, priezvisko, rodné císlo, ICO, adresa trvalého pobytu a kontaktné 
údaje. Danový subjekt je povinný uviest císla úctov vedených v bankách, na ktorých 
sú sústredené penažné prostriedky z jeho cinnosti. 

6. Ak danovník nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu oznamovaciu 
povinnost plní jeho zákonný zástupca, príp. opatrovník, ktorý je tiež povinný uviest 
údaje v rozsahu ods. 4. 

7. Okrem základných údajov danovníka je v oznamovacej povinnosti danovník 
povinný uviest adresu, kde sa pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného 
držania psa, dátum, odkedy je vlastníkom, resp. držitelom psa, dátum narodenia psa, 
vek psa, popis psa, meno psa, císlo pridelenej známky psa. 

8. Zánik danovej povinnosti je danovník povinný správcovi dane písomne oznámit. 
Okrem základných údajov zánik danovej povinnosti musí obsahovat dátum zániku, 
dôvod zániku danovej povinnosti. 

§ 15 

Platenie dane za psa 

1. Správca dane vyrubí dan platobným výmerom. Vyrubená dan je splatná do 15 dní 
odo dna nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

2. V dalších zdanovacích obdobiach je dan za zdanovacie obdobie splatná bez 
vyrubenia do 31. januára príslušného zdanovacieho obdobia. 



3. Dan sa môže platit v hotovosti v pokladni správcu dane do 300,00 eur, prevodom z 
úctu v penažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom 
ústave. 

ŠTVRTÁ CAST 

DAN ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 16 

Predmet dane za uţívanie verejného priestranstva 

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

2. Verejným priestranstvom na úcely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na úcely tohto nariadenia 
nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podla osobitného zákona (napr. Obcianskeho 
zákonníka, Obchodného zákonníka). 

3. Osobitné užívanie verejného priestranstva je: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, 
umiestnenie prezentacných, športových a iných zariadení, zariadenia cirkusu, 
lunaparku a iných atrakcií, 

b) umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný 
výtah a pod.), umiestnenie velkoobjemového kontajnera, zriadenie zariadenia 
staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii 
inžinierskych sietí, pri prekopávke ciest a chodníkov za plochu prevyšujúcu 
dohodnutý rozsah používania verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekrocení 
dohodnutej doby užívania, 

c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa 
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre urcité 
vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom 
(napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom 
mieste v zmysle dopravného znacenia. 

4. V pochybnostiach je Obec Cíž oprávnená rozhodnút, ci ide o verejné priestranstvo. 

§ 17 

Danovník 



Danovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo 
užíva. 

§ 18 

Základ dane za uţívanie verejného priestranstva 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2. 

§ 19 

Sadzba dane za osobitné uţívanie verejného priestranstva 

1. Za umiestnenie zariadení uvedených v § 16 ods. 3.a/ stanovuje správca dane sadzby 
dane za užívanie verejného priestranstva v eurách za každý aj zacatý m2 a každý aj 
zacatý den nasledovne: 

Terasami sa rozumejú vyhradené priestory na verejnom priestranstve na 
poskytovanie reštauracných a obdobných služieb. 

2. Za umiestnenie zariadení uvedených v § 16 ods. 3.b/ stanovuje správca dane 
sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva 0,40 eura za každý aj zacatý m2 a 
každý aj zacatý den, pokial nie je stanovená paušálna dan. Paušálnu dan urcuje 
správca dane s prihliadnutím na velkost zaujatého verejného priestranstva, dobu a 
úcel užívania verejného priestranstva. 

3. Za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska v zmysle § 16 ods. 3.c/ 
stanovuje správca dane sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj 
zacatý m2 a každý aj zacatý den 0,10 eura. 

§ 20 

Vznik a zánik danovej povinnosti 

Danová povinnost vzniká dnom zacatia osobitného užívania verejného priestranstva a 
zaniká dnom skoncenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

§ 21 

Oznamovacia povinnost k dani za uţívanie verejného priestranstva 

1. Danovník je povinný požiadat o osobitné užívanie verejného priestranstva podla § 
16 ods. 3.a. tohto nariadenia najneskôr 2 týždne pred umiestnením zariadenia. V 
žiadosti uvedie obchodné meno a názov, ICO, DIC, DIC DPH, sídlo, miesto 
podnikania a kontaktné údaje. 



Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné císlo danovníka. Dalej uvedie 
umiestnenie zariadenia, požadovanú plochu v m² s nácrtom zabratia, dobu a úcel. K 
žiadosti priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenský list. 

2. Danovník je povinný požiadat o osobitné užívanie verejného priestranstva podla § 
16 ods. 

3.b. tohto nariadenia najneskôr v den vzniku danovej povinnosti. V žiadosti uvedie 
obchodné meno a názov, ICO, DIC, DIC DPH, sídlo, miesto podnikania a kontaktné 
údaje. Ak ide o fyzickú osobu, uvedie adresu trvalého pobytu a rodné císlo danovníka. 
Dalej uvedie miestoužívania – popisné císlo objektu, úcel a rozsah užívania (m²), 
dobu užívania, meno alebo názov. 

Lokalita Územie obce 

Doba umiestnenia Terasy Predajné, prezentacné, športové a iné 

zariadenia 

Cirkusy, kolotoce a iné atrakcie 

Do 1 mesiaca 0,15 eura 0,20 eur 0,10 eura 

Do štvrt roka 0,10 eura 0,15 eura 0,15 eura 

Do pol roka 0,05 eura 0,10 eura 0,20 eura 

Viac ako pol roka 0,03 eura 0,05 eura 0,25 eura 

3. Danovník je povinný 2 týždne pred zaciatkom trvalého parkovania požiadat o 
osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla podla § 16 ods. 
3.c. tohto nariadenia za splnenia nasledovných podmienok: 

a) Danovník – fyzická osoba môže v obytných zónach požiadat o vyhradenie 
maximálne jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k 
vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadatela. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho 
miesta musí byt uvedené meno, adresa trvalého pobytu a rodné císlo danovníka, 
miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom 
trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom popisnom císle objektu a k žiadosti musí 
byt priložený situacný nákres s oznacením konkrétneho parkovacieho miesta, kópia 
osvedcenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené. V 
prípade, že ide o fyzickú osobu - podnikatela, ktorého sídlo firmy je totožné s 
miestom jeho trvalého pobytu, potom je danovník posudzovaný ako fyzická osoba 
podla miesta trvalého pobytu. 

b) Danovník – právnická osoba môže požiadat o vyhradenie parkovacieho miesta 
viazanéhok miestu jeho sídla, resp. sídla jeho prevádzky a k vozidlám vo vlastníctve, 



resp. v užívaní žiadatela. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byt 
uvedený obchodný názov, sídlo a ICO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta – 
ulica, pred alebo pri akom popisnom císle objektu, kolko parkovacích miest a k 
žiadosti musí byt priložený situacný nákres s oznacením konkrétneho parkovacieho 
miesta a kópia osvedcenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto 
vyhradené. 

3.1. Danovník je povinný v prípade potreby casového alebo miestneho rozšírenia 
požiadavky na užívanie verejného priestranstva, resp. zmeny v užívaní, podat novú 
žiadost pred uplynutím doby užívania verejného priestranstva a v prípade ukoncenia 
užívania priestranstva to písomne oznámit na OcÚ v Cíži a na vlastné náklady 
zabezpecit odstránenie zvislého dopravného znacenia ku dnu ukoncenia užívania 
verejného priestranstva v zmysle vyrubenej dane. 

4. Ak danová povinnost zanikne a danovník oznámi túto skutocnost správcovi dane 
do 30 dní odo dna zániku danovej povinnosti, správca dane vráti pomernú cast za 
zostávajúce dni, za ktoré bola dan zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej casti dane 
zaniká, ak danovník v uvedenej lehote zánik danovej povinnosti neoznámi. 

§ 22 

Spôsob vyberania dane za uţívanie verejného priestranstva 

1. Správca dane vyrubí dan za osobitné užívanie verejného priestranstva platobným 
výmerom, pricom 

a) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva podla § 16 ods. 3.a. tohto 
nariadenia je vyrubená dan splatná do 15 dní odo dna nadobudnutia 
právoplatnostiplatobného výmeru, v prípade splátok dane je dan splatná v lehotách 
urcených správcom dane, 

b) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva podla § 16 ods. 3.b. 
tohtonariadenia je vyrubená dan splatná do 15 dní odo dna nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru, 

c) v prípade osobitného užívania verejného priestranstva podla § 16 ods. 3.c. tohto 
nariadenia vyrubí správca dane dan na obdobie jedného roka, v odôvodnených 
prípadoch na obdobie šiestich mesiacov. Vyrubená dan je splatná do 15 dní odo dna 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platobný výmer bude vydaný iba v 
prípade, že pred bytovým domom, kde má žiadatel trvalý pobyt, resp. sídlo firmy a 
kde žiada o vyhradenie parkovacieho miesta nie je na trvalé parkovanie vyhradených 
viac ako 40% parkovacích miest z celkového poctu parkovacích miest. Danovníkovi, 
ktorý požiada za stanovených podmienok o vyhradenie parkovacieho miesta bude 
vyhovené, ak v rovnakej veci nebola na OcÚ v Cíži dorucená žiadost iného žiadatela z 
rovnakého bytového domu v case pred podaním žiadosti dotknutého danovníka. 



2. Zvislé dopravné znacenie o vyhradení parkovacieho miesta vrátane dodatkovej 
tabule s evidencným císlom vozidla, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, si 
úcastník konania zabezpecí na vlastné náklady. 

§ 23 

Oslobodenie od dane za uţívanie verejného priestranstva 

1. Dan sa neplatí za verejné kultúrne podujatia usporiadané na verejnom 
priestranstve bez vstupného alebo ktorého výtažok je urcený na charitatívne alebo 
verejnoprospešné úcely. 

Danovník si uplatnuje nárok na oslobodenie formou žiadosti na OcÚ v Cíži, zároven s 
predložením žiadosti o užívanie verejného priestranstva. 

2. Od dane za trvalé parkovanie vozidla sú oslobodené rozpoctové a príspevkové 
organizácie, ktorých zriadovatelom je OcÚ v Cíži. 

3. Užívanie verejného priestranstva pri odstranovaní havarijných stavov na 
inžinierskych sietach sa nespoplatnuje po dobu 3 dní. 

4. Oslobodenie od dane je možné iba na základe písomnej žiadosti adresovanej 
starostovi, ktorý rozhodne o oslobodení, resp. o ciastocnom znížení dane. 

§ 24 

Zrušený 

PIATA CAST 

DAN ZA UBYTOVANIE 

§ 25 

Predmet dane za ubytovanie 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 
ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu urcuje osobitný predpis: (napr. hotel, 
horský hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovna, chatová osada, kemp, 
ubytovanie v súkromí). 

§26 

Sadzba dane za ubytovanie 



Sadzba dane je na celom území obce 0,33 eura na osobu a prenocovanie danovníka. 

§ 27 

Vznik a zánik danovej povinnosti k dani za ubytovanie 

Danová povinnost vzniká dnom zacatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje 
služby prechodného ubytovania. 

§ 28 

Oznamovacia povinnost platitela dane za ubytovanie 

1. Platitel dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovatel zariadenia, ktorý odplatné 
prechodné ubytovanie poskytuje, je povinný podat oznámenie o prevádzkovaní tohto 
zariadenia (dalej len registrácia) do 30 dní odo dna zacatia cinnosti, na obecný úrad 
(dalej len správca dane) a vyplnit v rámci oznamovacej povinnosti registracný list k 
dani za ubytovanie, ktorého vzor urcí správca dane. 

2. Platitel dane, poskytujúci ubytovanie v súkromí, je povinný v rámci registracného 
listu vyplnit tieto kontaktné údaje: 

� meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa 
platitel dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné císlo, resp. dátum 
narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné 
údaje. Platitel dane je povinný uviest císla úctov vedených v bankách, na ktorých sú 
sústredené penažné prostriedky z jeho cinnosti. 

3. Platitel dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikajúcu, je povinný 
v rámci registracného listu vyplnit tieto kontaktné údaje: 

� obchodné meno a názov, ICO, DIC; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká uvádza 
sa aj rodné císlo platitela dane, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Dalej je 
platitel dane povinný uviest údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na 
dorucovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné císlo, ICO, DIC, adresa 
trvalého pobytu a kontaktné údaje. Platitel dane je povinný uviest císla úctov 
vedených v bankách, na ktorých sú sústredené penažné prostriedky z jeho cinnosti. 

4. Platitel dane povinný pri registrácii predložit aktuálny výpis z obchodného registra 
alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platitel vykonáva 
cinnostpodliehajúcu dani za ubytovanie. 

5. Platitel dane je povinný okrem kontaktných údajov v registracnom liste vyplnit aj 
údaje o ubytovacom zariadení, kategorizáciu ubytovacieho zariadenia podla 
osobitného predpisu, vztah k nehnutelnosti, v ktorej sa poskytuje prechodné 
ubytovanie a ubytovaciu kapacitu. 



6. Ak príde k zmene danovej povinnosti, zmene údajov uvedených v registracnom 
liste, alebo ak danová povinnost zanikne, je platitel dane povinný písomne túto 
skutocnost oznámit správcovi dane do 30 dní odo dna, ked táto skutocnost nastala 
(oznamovacia povinnost). 

Platitel dane je povinný v tejto lehote oznámit aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho 
zariadenia, zmenu adresy sídla platitela dane a zmenu adresy dorucovania 
písomností. 

7. Správca dane pridelí zaregistrovanému danovému subjektu danové identifikacné 
císlo pre úcely dane za ubytovanie a o vykonanej registrácii vydá osvedcenie, na 
ktorom uvedie identifikacné císlo dane za ubytovanie. Toto císlo je danový subjekt 
povinný uvádzat navšetkých dokladoch, ktoré bude vydávat pre úcely dane za 
ubytovanie, a tiež pri styku so správcom dane. 

§ 29 

Povinnost platitela dane za ubytovanie 

1. Platitel je povinný viest evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej 
forme (dalej len kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mat v nej 
zapísaných všetkých hostí, vrátane detí a dbat na to, aby kniha obsahovala minimálne 
tieto základné údaje o danovníkovi: meno, priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby 
s dnom príchodu, den odchodu a pocet prenocovaní. Platitel je povinný viest 
samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území obce. 

2. Platitel je povinný predložit poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole 
evidenciu podla ods. 1 a úctovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu 
správcu dane priniest evidenciu na kontrolu na obecný úrad. 

3. Platitel je povinný vydat osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, 
definovanom v § 25 tohto nariadenia, doklad, pre úcely dane danovníka, v ktorom 
vyznací danové identifikacné císlo, pridelené správcom dane v osvedcení (§ 28 ods. 7 
tohto nariadenia), pocetosôb, pocet prenocovaní, dátum od kedy a dokedy bolo 
prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane. 

4. Do 10. kalendárneho dna po skoncení mesiaca platitel je povinný predložit 
správcovi dane vyplnené hlásenie o pocte ubytovaných hostí za predchádzajúci 
mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území obce na samostatnom tlacive. 

5. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane. 

§ 30 

Spôsob vyberania dane za ubytovanie 



Dan za ubytovanie v ustanovenej výške pre mesto vyberá a rucí zan platitel dane, 
ktorým je prevádzkovatel zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

§ 31 

Platenie dane za ubytovanie 

1. Dan je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukoncenia mesiaca. 

2. Platitel dane je povinný, pri registrácii, vyzdvihnút si u správcu dane osvedcenie o 
pridelení danového identifikacného císla k dani za ubytovanie, císlo úctu správcu 
dane, kde sa bude dan platit, variabilný symbol (VS) a konštantný symbol (KS) pre 
úcely platenia dane. 

3. Dan sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z úctu v penažnom 
ústave alebo vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom ústave. 

ŠIESTÁ CAST 

PREDAJNÉ AUTOMATY 

§ 32 

Sadzba dane za predajné automaty 

1. Rocná sadzba dane za predajné automaty (dalej len automaty), ktoré vydávajú 
tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti stanovuje 
takto: 

a) za jeden predajný automat, ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú 
tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje 33,50 eur 

b) za jeden predajný automat, ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú 
tabakové alebo alkoholické nápoje 150,00 eur 

§ 33 

Oznamovacia povinnost k dani za predajné automaty 

1. Danovník dane za automaty je povinný správcovi dane oznámit vznik danovej 
povinnosti do 30 dní odo dna vzniku danovej povinnosti na predpísanom tlacive, 
ktorého vzor urcí správca dane. 

2. Danová povinnost vzniká dnom prevádzkovania predajných automatov na území 
obce. 



3. Danovník v rámci oznamovacej povinnosti vyplní registracný list k dani za 
predajné automaty vrátane prílohy (dalej len PA), ktorá obsahuje identifikacné údaje 
o automatoch (typ automatu, císlo automatu) a miesto ich umiestnenia automatu 
(organizácia v ktorej je automat umiestnený, adresa organizácie, ICO, DIC) adresa. 

4. Náležitosti registracného listu a prílohy stanový správca dane. 

5. Danovník je povinný pri registrácii predložit výpis z obchodného registra alebo 
živnostenský list. 

6. Ak príde k zmene danovej povinnosti alebo k zmene údajov uvedených v 
registracnom liste vrátane prílohy, danovník je povinný túto skutocnost písomne 
oznámit správcovi dane do 30 dní odo dna, ked táto skutocnost nastala a zmenit 
prílohu PA.7. Danovník je povinný, v rámci oznamovacej povinnosti, nahlásit 
správcovi dane presun automatu najneskôr v den presunu a vyplnit novú prílohu PA. 

8. Danovník je povinný nahlásit v lehote uvedenej v ods. 1 aj zmenu názvu a sídla 
danovníka, vyplnit nový registracný list k dani za predajné automaty a predložit výpis 
z obchodného registra alebo živnostenský list. 

9. Danovník je povinný v registracnom liste podla ods. 1 uviest: 

� obchodné meno a názov, ICO, DIC a sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. 
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné císlo, DIC (ak bolo pridelené) 
danovníka. Dalej je danovník povinný uviest údaje o splnomocnenom zástupcovi 
alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na dorucovanie písomností v rozsahu 
meno, priezvisko, rodné císlo, ICO, DIC (ak bolo pridelené), adresu trvalého pobytu a 
kontaktné údaje. Danovník je povinný uviest císla úctov vedených v bankách, na 
ktorých sú sústredené penažné prostriedky z jeho cinnosti. 

10. Danovník je povinný v prílohe PA uviest miesto subjektu, kde bude automat 
umiestnený (názov subjektu, adresu subjektu, ICO, adresu prevádzky), typ a výrobné 
císlo automatu a skladbu ponúk v automate. 

§ 34 

Povinnost danovníka za predajné automaty 

1. Danovník je povinný oznacit každý automat na viditelnom mieste štítkom, kde je 
uvedené: názov firmy - prevádzkovatela, sídlo, ICO, dátum umiestnenia a dátum 
zacatia prevádzky automatu, výrobné císlo, typ automatu a evidencné císlo pridelené 
správcom dane. 

2. Danovník je povinný predložit poverenému zamestnancovi správcu dane ku 
kontrole evidenciu automatov a úctovnú evidenciu týkajúcu sa automatov alebo na 
výzvu správcu dane priniest evidenciu na kontrolu na referát daní a poplatkov. 



§ 35 

Spôsob vyberania dane a platenie dane za predajné automaty 

1. Správca dane vyrubí dan platobným výmerom. Vyrubená dan je splatná do 15 dní 
odo dna nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

2. V dalších zdanovacích obdobiach je dan splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 
zdanovacieho obdobia. 

3. Dan sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z úctu v penažnom 
ústave alebo vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom ústave. 

SIEDMA CAST 

NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 36 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje 

1. Rocná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 100,00 eur. 

§ 37 

Oznamovacia povinnost k dani za nevýherné hracie prístroje 

1. Danovník, ktorým je v zmysle § 53 zákona c. 582/2004 Z.z. fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje, je povinný podat oznámenie o 
prevádzkovaní nevýherných hracích prístrojov (dalej len registrácia) na obecný úrad 
(dalej len správca dane) najneskôr do 30 dní od vzniku danovej povinnosti, ktorá 
vzniká dnom zacatia prevádzkovaní nevýherných hracích prístrojov (dalej len NHP) 
na území obce a vyplnit registracný list k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane 
prílohy, ktorá obsahuje identifikacné údaje o NHP a o mieste ich umiestnenia v obci. 
Zároven je danovník povinný pri registrácii predložit výpis z obchodného registra 
alebo živnostenský list. 

2. Ak príde k zmene danovej povinnosti alebo ak danová povinnost zanikne, je 
danovník povinný písomne túto skutocnost oznámit správcovi dane do 30 dní, odo 
dna, ked táto skutocnost nastala a doplnit prílohu NHP. 

3. Danovník je povinný, v rámci oznamovacej povinnosti, nahlásit správcovi dane 
presun NHP najneskôr v den presunu a vyplnit novú prílohu NHP. 



4. Danovník je povinný nahlásit v lehote uvedenej v ods. 3 aj zmenu názvu a sídla 
danovníka, vyplnit nový registracný list k dani za nevýherné hracie prístroje a 
predložit výpis obchodného registra alebo živnostenský list. 

5. Danovník je povinný v registracnom liste podla ods. 1 uviest obchodné meno a 
názov, ICO a sídlo, miesto podnikanie a kontaktné údaje. Ak ide o fyzickú osobu, 
ktorá podniká aj rodné císlo danovníka. Dalej je danovník povinný uviest údaje o 
splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na 
dorucovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné císlo, ICO, adresa trvalého 
pobytu a kontaktné údaje. 

6. Danovník je povinný v prílohe NHP uviest miesto, priestor, resp. objekt kde bude 
NHP umiestnený, typ a výrobné císlo NHP. 

§ 38 

Povinnost danovníka za nevýherný hrací prístroj 

1. Danovník je povinný oznacit každý prístroj na viditelnom mieste štítkom, kde je 
uvedené: názov firmy – prevádzkovatela, sídlo, ICO, dátum umiestnenia a dátum 
zacatia prevádzky NHP, výrobné císlo, typ NHP a evidencné císlo pridelené správcom 
dane. 

2. Danovník je povinný predložit poverenému zamestnancovi správcu dane ku 
kontrole evidenciu NHP a úctovnú evidenciu týkajúcu sa NHP alebo na výzvu správcu 
dane priniest evidenciu na kontrolu na referát daní a poplatkov. 

§ 39 

Spôsob vyberania dane a platenia dane za výherné hracie prístroje 

1. Dan je splatná bez vyrubenia podla § 57 ods. 1 a 2 zákona c. 582/2004 Z.z. 

2. Splatnost dane pre danovníka, ktorý prevádzkuje NHP k 01.01.2010 na území obce 
pre rok 2010 je stanovená do 28. 2. 2010. 

3. Danovník je povinný, pre úcely platenia dane, pri registrácii vyzdvihnút si u 
správcu dane evidencné císlo danovníka, císlo úctu vrátane variabilného symbolu 
(dalej len VS) a konštantného symbolu (dalej len KS), v prospech danovníka dan 
uhradí. 

4. Dan sa platí prevodom z úctu v penažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na 
úcet správcu dane v penažnom ústave. 

ÔSMA CAST 



MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 
ODPADY 

§ 40 

Poplatník poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci: 

� trvalý pobyt alebo 

� prechodný pobyt alebo 

� ktorá je na území obce oprávnená užívat alebo užíva nehnutelnost na iný úcel ako 
na podnikanie, 

b) právnická osoba max. s 3 zamestnancami, ktorá je oprávnená užívat alebo užíva 
nehnutelnost nachádzajúcu sa na území obce na iný úcel ako podnikanie, 

c) podnikatel max. s 3 zamestnancami, ktorý je oprávnený užívat alebo užíva 
nehnutelnost nachádzajúcu sa na území obce na úcel podnikania. 

d) právnická osoba alebo podnikatel s vyšším poctom zamestnancom ako 3 majú za 
povinnost osobitne uzatvárat zmluvu s oprávnenou firmou podnikat v tejto sfére -
odporúcaná obcou 

2. Ak viacero poplatníkov žije v spolocnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka 
môže za ostatných clenov tejto domácnosti na seba prevziat jeden z nich. 

3. Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka je povinná oznámit správcovi 
dane skutocnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona c. 582/2004 Z.z., v rámci 
ohlasovacej povinnosti (§ 43 ods. 1 tohto nariadenia), do 30 dní ako tieto zmeny 
nastali. 

§ 41 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. Obec Cíž stanovuje poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívat alebo užíva 
nehnutelnost na iný úcel ako podnikanie. 

2. Základná sadzba poplatku pre osoby uvedené v ods. 1 písm. a) až c) je 0,70 eura za 
110 lit. kuka nádobu a 7,00 € za 1100 lit. kontajner. 



§ 42 

Urcenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

1. Správca dane urcuje poplatok na príslušný kalendárny rok. 

2. Poplatok pre poplatníka sa urcí ako súcin sadzby poplatku uvedenej v § 41 ods. 2 
toht nariadenia a poctu skutocného vývozu kuka nádob a kontajnerov v príslušnom 
kalendárnom roku, v ktorom poplatník má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo 
pocas ktorého užíva nehnutelnost alebo je oprávnený užívat nehnutelnost na území 
obce. 

§ 43 

Ohlasovacia povinnost k poplatku za komunálne a drobné stavebné 
odpady 

1. Každý poplatník, resp. platitel je povinný zapojit sa do systému zberu komunálneho 
odpadu a splnit si ohlasovaciu povinnost vyplývajúcu z § 80 zákona c. 582/2004 Z.z. 
a to do jedného mesiaca: 

a) od vzniku povinnosti platit poplatok, 

b) odo dna ked nastala skutocnost, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 

c) od skoncenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade ak 
došlo k zmene už ohlásených údajov vyplnit tlacivo ohlásenie k poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (dalej len ohlásenie). 

2. Poplatník (fyzická osoba) podla § 77 ods. 2 písm. a) zákona c. 582/2004 Z.z. je 
povinný v ohlásení uviest: 

� svoje meno, priezvisko, titul, rodné císlo, DIC (pokial mu bolo pridelené), adresu 
trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (dalej len identifikacné údaje), vztah k 
nehnutelnosti a údaje o nehnutelnosti; 

3. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnost za ostatných poplatníkov spolocnej 
domácnosti (platitel) je povinný okrem údajov uvedených v ods. 2 uviest údaje za 
každého poplatníka, zaktorého plní poplatkovú povinnost a ktorý má v nehnutelnosti 
trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva alebo má oprávnenie užívat nehnutelnost 
platitela: 

� meno, priezvisko, titul, dátum narodenia (ak poplatník nemá na území mesta 
trvalý pobyt, tak je potrebné uviest rodné císlo), adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu (dalej len identifikacné údaje), v prípade zástupcu, údaje o 
zástupcovi na dorucovanie písomností. 



4. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej 
povinnosti v priebehu zdanovacieho obdobia je povinný uviest pocet kalendárnych 
dní v príslušnom kalendárnom roku, pocas ktorých mal alebo bude mat v obci trvalý 
alebo prechodný pobyt, alebo pocas ktorých poplatník nehnutelnost v obci užíval 
alebo bude užívat alebo je oprávnený užívat, ako aj iné rozhodujúce údaje pre urcenie 
poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané skutocnosti. 

5. Poplatník právnická osoba podla § 40 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia alebo 
podnikatel podla § 40 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia je povinný v ohlásení uviest: 

� obchodné meno, plný názov, 

� ICO, DIC; ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie aj rodné císlo, DIC 
(ak mu bolo pridelené), 

� presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce, 

� údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi 
na dorucovanie písomností, 

� císla úctov, vedených v bankách, na ktorých sú sústredené financné prostriedky z 
jeho cinnosti, 

� údaje potrebné na vyrubenie poplatku (pocet zamestnancov), odberné miesta – 
tieto údaje musia byt odsúhlasené s obecným úradom), 

6. Poplatník, právnická osoba podla § 40 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia alebo 
podnikatel podla § 40 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, je povinný doložit správcovi 
dane výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriadovaciu listinu, licenciu, resp. 
inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikatelskú cinnost. 

7. Právnická osoba alebo podnikatel, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na 
prenájom nehnutelností (dalej len nájomca) a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody 
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímatelovi, ktorý mu túto 
službu zabezpecuje, za ktorú platí poplatok správcovi dane, je povinný správcovi dane 
predložit kópiu nájomne zmluvy v rámci ohlasovacej povinnosti podla ods. 1. 

8. Kópiu platnej dohody vrátane dodatkov, podla ods. 7, je nájomca povinný predložit 
správcovi dane. Ak dohoda bude podpísaná v priebehu zdanovacieho obdobia, je 
nájomca povinný predložit ju v rámci ohlasovacej povinnosti, podla ods. 1, t.j. do 30 
dní odo dna, ked táto skutocnost nastala. 

9. Nájomca podla ods. 7 je povinný po zrušení nájomnej zmluvy, ktorá obsahovala 
údaje o platbách za komunálny odpad písomne oznámit správcovi dane zánik danovej 
povinnosti, resp. vznik alebo zmenu danovej povinnosti, ak nadalej je právnická 
osoba alebo podnikatel oprávnený užívat alebo užíva nehnutelnost na území mesta. 



10. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podla § 80 ods. 2 zákona c. 582/2004 Z.z., 
predloží spolu s ohlásením (žiadostou) aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenost 
ohlásenia. 

11. V prípade neoznámenia všetkých skutocností potrebných pre výpocet poplatku, 
správca dane vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí dan podla 
pomôcok. 

12. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložit potrebné údaje pre vyrubenie 
poplatku alebo nájomca, podla ods. 7, nepredloží v stanovenej lehote správcovi dane 
dohodu, správca dane postupuje podla § 35 zákona c. 511/1992 Zb. 

§ 44 

Vyrubenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

1. Správca dane vyrubí poplatok platobným výmerom. 

2. Obdobím pre vyrubenie poplatku je štvrt rok alebo kalendárny rok. 

§ 45 

Splatnost poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

1. Správca dane stanovuje splatnost poplatku, vyrubeného platobným výmerom 
poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba uvedená v § 40 ods. 1 písm. a) až c) tohto 
nariadenia, takto: 

a) do 33,00 eur vrátane je poplatok splatný do 15 dní odo dna nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru, pokial správca dane neurcí splatnost poplatku v 
platobnom výmere (rozhodnutí) inak, 

2. Správca dane stanovuje splatnost poplatku vyrubeného platobným výmerom 
poplatníkovi, resp. platitelovi, ktorým je právnická osoba uvedená v § 40 ods. 1 písm. 
b) tohto nariadenia alebo podnikatel uvedený v § 40 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia 
takto: 

a) do 300,00 eur vrátane je poplatok splatný do 15 dní odo dna nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru, pokial správca dane neurcí splatnost poplatku v 
platobnom výmere (rozhodnutí) inak, 

3. Ak vznikne poplatková povinnost v priebehu zdanovacieho obdobia, vyrubený 
poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dna nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru, pokial správca dane neurcí v platobnom výmere splatnost poplatku inak. 



4. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane do 300,00 eur, prevodom z 
úctu v penažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na úcet správcu dane v penažnom 
ústave. 

DEVIATA CAST 

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA 

§ 48 

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cíž o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2010 schválené 
uznesením OZ dna 28.12.2009. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cíž o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady c. 01/2011 bolo schválené uznesením OZ dna 
28.12.2010 a nadobúda úcinnost dnom 01.01.2011. 

_______________ 

Zoltán Lukács 

starosta obce 

 


