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Obecné zastupiteľstvo Obce Lok na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
u s t a n o v u j e a v y d á v a pre územie Obce Lok toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Základné ustanovenie
1/ Obecné zastupiteľstvo v Loku podľa §11 ods.4 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
Obec Lok na území obce s účinnosťou od 1. januára 2019 vyberá nasledovné miestne dane a
poplatky:
1.

Daň za psa

2.

Daň za jadrové zariadenia

3.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní
(okrem dane z nehnuteľností) a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Lok.
ČASŤ PRVÁ
DAŇ ZA PSA
§2
Sadzba dane
1/ Sadzba dane je určená v eurách za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a/ fyzické osoby v sume 5,00 € za 1 psa a kalendárny rok,
b/ v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých prevádzkujú
podnikateľskú činnosť, nachádzajúcich sa na území obce Lok 10,00 € za 1 psa a kalendárny rok.
2/ Za každého ďalšieho psa toho istého daňovníka v jednej domácnosti sa daň zvyšuje o 50 %
a to: 7,50 €/ každý ďalší pes pre fyzické osoby a v objektoch právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov, ktorý prevádzkujú podnikateľskú činnosť, nachádzajúcich sa na území
obce Lok 15,00 €/ každý ďalší pes.

2

§3
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane, t.j. prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov veku a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
2/ Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§4
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Pri oznámení vzniku daňovej povinnosti k dani za psa, daňovník je povinný vyplniť a predložiť
správcovi dane tlačivo Priznanie k dani za psa, ktoré sa nachádza u správcu dane, ktoré obsahuje
identifikačné údaje vlastníka/ držiteľa psa, miesto umiestnenia psa, identifikačné údaje o psovi.
2/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
3/ Daňovník je povinný v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane
všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočnosti alebo ich zmeny nastali, vrátane zmeny adresy daňovníka, zmeny adresy držania resp.
chovania psa a údajov podliehajúcich evidencie v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov.
4/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
5/ Zánik daňovej povinnosti preukáže daňovník potvrdením o úhyne psa, o odpredaji resp.
vyplnením tlačiva Odhlásenie psa z evidencie, kde vyplní identifikačné údaje vlastníka/držiteľa psa,
číslo známky psa a dôvody odhlásenia psa.
§5
Platenie dane za psa
1/ Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3/ Daň je možné zaplatiť bezhotovostnou formou prevodom z účtu, v hotovosti do pokladnice na
Obecnom úrade v Loku alebo poštovým peňažným poukazom.
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§6
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že od dane za psa oslobodzuje:
- psov so špeciálnym výcvikom, ktorých vlastníkom je fyzická alebo právnická osoba
zabezpečujúca ochranu občanov a majetku. Spôsob preukázania: doklad o špeciálnom výcviku
psov,
- psov chovaných na vedecké účely a výskumné účely,
- psov so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
- psa, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutým,
- pre osamelo žijúcu osobu staršiu ako 70 rokov na jedného psa vo výške 100% sadzby dane
pripadajúcu na lokalitu, kde je daňovník prihlásený na trvalý pobyt, po predložení čestného
priznania, že okrem daňovníka na adrese jeho trvalého bydliska nikto iný nie je prihlásený na
trvalý pobyt.
ČASŤ DRUHÁ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
§7
Základ dane
1/ Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Lok v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na
zmenu oblastí ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto
dane neprihliada.
§8
Sadzba dane
1/ Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením v Mochovciach v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru
0,0013€ za m2 katastrálneho územia obce Lok.
§9
Vyrubenie dane a platenie dane
1/ Daň za jadrové zariadenie sa vyrubí platobným výmerom do 31.januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
2/ Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3/ Daň je možné zaplatiť bezhotovostnou formou prevodom z účtu.
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§ 10
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Oznámenie bude obsahovať identifikačné údaje daňovníka, vyznačenie pásma ohrozenia jadrovým
zariadením, dátum začatia /ukončenia/ prevádzky, dátum podania oznámenia a podpis daňovníka.
ČASŤ TRETIA
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 11
Poplatník
1/ Správca poplatku ustanovuje, že poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný
účel, ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha /ďalej len "nehnuteľnosť"/,
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel, ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
2/ Ak viacero poplatníkov uvedených v ods. 1 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
3/ U poplatníkov uvedených v ods. 1 písm. a/ bude správca poplatku pri vyrubovaní poplatku
vychádzať z údajov evidencie obyvateľstva Obecného úradu /trvalý pobyt a prechodný pobyt/ a z
údajov získaných ohlasovacou povinnosťou osôb oprávnených užívať alebo užívajúcich
nehnuteľnosť.
4/ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 1, ak na jeho základe:
a/ užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b/ je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotníckej starostlivosti,
c/ užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
alebo
d/ v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce
alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
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§ 12
Sadzba poplatku
1/ Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku uvedenej v § 11 ods. 1 tohto nariadenia a počtu
kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom poplatník má na území obce trvalý
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený užívať
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Lok a nemá trvalý, resp. prechodný pobyt na území
obce a nehnuteľnosť využíva na rekreačné príp. chalupárske účely bez ohľadu na počet osôb.
Sadzba poplatku na kalendárny deň a osobu je stanovené nasledovne:
a) 0,0438 € za 1 fyzickú osobu prihlásenú k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území
obce Lok – ročný poplatok za tuhý komunálny odpad /TKO/ činí 16 €,
b) 0,1095 € za 1 právnickú osobu, podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania činí 40 €,
b) 0,0547 € za domovú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Lok vo vlastníctve osôb, ktoré
v obci nemajú trvalý, príp. prechodný pobyt a nehnuteľnosť využívajú na rekreačné príp.
chalupárske účely bez ohľadu na počet osôb – ročný poplatok za tuhý komunálny odpad činí 20 €.
c) 0,015 € za 1 kg za množstevný zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
3/ Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí
v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.
§ 13
Vyrubenie a platenie poplatku
1/ Poplatok obec vyrubí Rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubené poplatky sa
zaokrúhľujú smerom hore.
2/ Vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný do 31. mája, ak
jeho výška nepresiahne u fyzických osôb 80,00 € a u právnických osôb 200 €.
3/ Ak jeho výška presiahne sumu 80,00 € u fyzických osôb a 200 € u právnických osôb je poplatok
splatný nasledovne v troch rovnomerných splátkach:
-

prvá splátka je splatná do 31. mája
druhá splátka je splatná do 31. júla
tretia splátka je splatná do 30. septembra

Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť aj jednorazovo.
3/
a) Poplatok možno zaplatiť bezhotovostnou formou prevodom z účtu, poštovým peňažným
poukazom alebo v hotovosti do pokladnice na Obecnom úrade v Loku. Pri všetkých formách
platenia je poplatník povinný uvádzať pridelený variabilný symbol.
b) Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhradí v hotovosti do pokladne Obecného úradu, pričom
mu bude vystavený doklad o úhrade. Výška poplatku sa stanoví od množstva odovzdaného
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drobného stavebného odpadu.
4/ Ak v priebehu kalendárneho roka zanikne poplatková povinnosť poplatníkovi, /resp. nastanú
zmeny u ostaných členov domácnosti/ ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom,
správca poplatku opraví výšku poplatkovej povinnosti a vráti pomernú časť zaplateného poplatku
do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia kalendárneho roka, za ktorý bol poplatok
vyrubený.
5/ Ak správca poplatku sám alebo na základe oznámenia zistí, že nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím, resp.
dodatočným platobným výmerom.
§ 14
Množstvový zber
1/ Na území obce Lok je pre poplatníkov uvedených v § 11 ods. 1 písmeno b), c) zavedený
množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2/ Pre množstvový zber sú na území obce Lok určené nasledovné typy zberných nádob:
a) 110 l
b) 120 l
c) 220 l
d) 1 100 l
e) 4 000 l
3/ Sadzba poplatku pre množstvový zber je určená vo výške 0,0132 € za 1 liter komunálneho
odpadu.
4/ Poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozu, sadzby, objemu zbernej nádoby a ich počtu, ktoré
poplatník využíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.

§ 15
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1/ Poplatková povinnosť vzniká dňom prihlásenia sa na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na
území obce alebo dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť na
území obce alebo dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, alebo
dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účely podnikania.
2/ Poplatková povinnosť zaniká dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo z prechodného
pobytu na území obce, alebo dňom prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľností
nachádzajúcich sa na území obce do vlastníctva inej osoby, na základe predloženého výpisu z listu
vlastníctva, alebo dňom zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, alebo
dňom zániku práva užívať nehnuteľnosť na účely podnikania doložením oznámenia o zrušení
prevádzkarne na území obce Lok, výpovede z nájmu, oznámenia o ukončení podnikania
u ohlasovacej živnosti.
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§ 16
Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1/ Každý poplatník, je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si
ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. a to do jedného mesiaca:
a/ od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b/ odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c/ od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok; v prípade ak došlo ku
zmene už ohlásených údajov vyplniť tlačivo ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady /ďalej len ohlásenie/.
2/ Poplatník /fyzická osoba/ podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z.z. je povinný v
ohlásení uviesť:
svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
/ďalej len identifikačné údaje/, vzťah k nehnuteľnosti a údaje o nehnuteľnosti;
3/ Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti je
povinný uviesť údaje v rozsahu podľa § 26 ods.2 za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú
povinnosť.
4/ Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný uviesť v ohlásení dátum zmeny a uvedené skutočnosti
preukázať dokladmi.
5/ Poplatník /právnická/ osoba podľa § 77 ods.2 písm. b/,c/ zákona č. 582/2004 Z. z. je povinný v
ohlásení uviesť: obchodné meno, plný názov, IČO; ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká,
uvedie aj rodné číslo, presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území mesta,
údaje potrebné na vyrubenie poplatku /objem zbernej nádoby, počet zberných nádob, frekvenciu
odvozov, odberné miesta/,
6/ Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., predloží spolu s
ohlásením /žiadosťou/ aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.
7/ V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca dane
vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí daň podľa pomôcok.
§ 17
Odpustenie poplatku
1/ Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník na základe podkladov obci preukáže /aj za
osoby, za ktoré prevzal povinnosti poplatníka/:
- že sa v určenom období dlhodobo minimálne po dobu 90 po sebe nasledujúcich dní,
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
Spôsob preukázania: potvrdenie o pobyte na území iného štátu, potvrdenie
od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa (SR)
o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v
zahraničí, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí a
pod.
V prípade, ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
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2/ Za podklad sa nepovažuje čestné prehlásenie, okrem poplatníkov, ktorí sa nepretržite viac ako 5
po sebe nasledujúcich rokov nezdržiavajú na území Slovenskej republiky, kde podkladom pre
odpustenie bude overené čestné prehlásenie blízkych osôb.
3/ Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie poplatku podľa § 17, je povinný podať písomne na
Obecný úrad v Loku žiadosť o odpustenie spolu s podkladmi, ktoré odôvodňujú odpustenie
poplatku na kalendárny rok, najneskôr do 28. februára kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok
vyrubuje.
4/ Ak skutočnosti pre odpustenie poplatku vzniknú v priebehu kalendárneho roka, poplatník tieto
preukáže a predloží spolu so žiadosťou do jedného mesiaca od ich vzniku alebo zániku.
ČASŤ ŠTVRTÁ
§ 18
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/

Na daňové a poplatkové povinnosti, ktoré vznikli v predchádzajúcich obdobiach sa vzťahuje
postup podľa v tom období platných nariadení.
2/ Obecné zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Lok č. 1/2019 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo
dňa 28.11.2018 uznesením č. 33/2018.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Lok č. 1/2019 nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
4/ Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 Obce Lok sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Lok č. 78/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
5/ V konaní vo veciach miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Loku dňa 28.11.2018
Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 17.12.2018
Zvesené dňa: ...........................................

Ján Márföldi
starosta obce Lok
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