
Obecné zastupiteľstvo v  Sušanoch na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.   582/2004  Z. z.  
o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   
stavebné  odpady v znení neskorších predpisov v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce 
Sušany  toto 

 
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. 01/2012 
 

o miestnych  daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce Sušany 
 

I.časť 
Úvodné ustanovenia 

§  1 
(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne 

podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   
drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce 
Sušany. 

(2) Obec Sušany na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
  a/ daň z nehnuteľností 
  b/ daň za psa 
    (3) Obec Sušany na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    
a   drobné   stavebné  odpady. 

 
II.časť 

Miestne dane 
§2 

Daň z nehnuteľností 
 Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
  a/ daň z pozemkov, 
  b/ daň zo stavieb. 

§ 3 
Daň z pozemkov 

(1) Hodnota pozemkov: 
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady        0,3014 € 
b/ trvalé trávne porasty            0,0438 € 
c/ záhrady              1,32 € 
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy        0,0438 € 
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy     
f/ zastavané plochy a nádvoria           1,32 € 
g/ stavebné pozemky         13,27 € 
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov        1,32 € 
 (2) Sadzba dane z pozemkov: 
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%  zo základu dane. 
 

§ 4 
Daň zo stavieb 

(1) Sadzba dane: 
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná: 
a/ stavby na bývanie            0,033 € 
b/ stavby na pôdohosp. produkciu          0,033 € 
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov      0,10 € 
d/ samostatne stojace garáže          0,13 € 



e/ priemyselné stavby          0,33 € 
f/ stavby na podnikateľskú činnosť          0,33 € 
g/ ostatné stavby            0,10 € 

(2) Pri viacpodlažných stavbách je príplatok v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie, 
okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
§ 5 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
(1) V obci sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky: 

a/  na ktorých sa nachádza cintorín , 
b/  verejne prístupných parkov a športovísk, 
c/  pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou užívanou na účely 
poskytovania soc. starostlivosti. 

(2) V obci sa od dane zo stavieb a dane z bytov oslobodzujú tieto stavby: 
a/  stavby, alebo časti stavieb užívané na účely poskytovania soc. starostlivosti. 

(3) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná: 
a/ do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
b/ vo výške nad 200 € v dvoch rovnakých splátkach: prvá splátka do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá do 30.septembra bežného zdaňovacieho 
obdobia.  

§ 6 
Daň za psa.  

(1) Sadzba  dane: 
Sadzbou dane  je 9 € za  jedného psa a kalendárny rok.  

(2) Sadzba dane za prvého psa sa znižuje na 1/3-nu v rodinných domoch  na 
samotách súpisné čísla 1,2,170,173,191,193 a 195. 

(3) Vznik a zánik daňovej povinnosti oznamuje daňovník správcovi dane písomným 
oznámením. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať 
najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého 
pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením 
adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.  
(4) Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia hotovosti do 
pokladne obecného úradu. V ďalších zdaňovacích obdobiach bez vyrubenia do 31. Januára 
príslušného zdaňovacieho obdobia. 
  

III. časť 
Miestne poplatky 

§ 7 
Miestny poplatok za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
(1) Sadzba poplatku je 0,02329 € za osobu a kalendárny deň / t.j. 8,5 € na osobu a 

rok /. 
(2) Poplatok sa určuje a vyberá na obdobie kalendárneho roka.  
(3) Splatnosť poplatku do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
(4) Hodnota koeficientu je 1.  
(5) Obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 

poplatník obci preukáže do 30 dní od zmeny, na základe nasledovných podkladov:  
a/ potvrdenie o prechodnom pobyte / potvrdenie o ubytovaní / 
b/ fotokópia povolávacieho rozkazu a pod. 
c/ čestné prehlásenie.  

(6) Poplatok sa znižuje o 1,5 € pre fyzické osoby nad 70 rokov veku.  
 
 
 
 



IV. časť 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 8 
Záverečné  ustanovenia 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  
odkazuje sa na zákon NR SR o miestnych daniach a miestnom poplatku č. 582/2004 Z.z. a 
zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  poplatkov  v  znení neskorších predpisov. 

(2) Nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať všetci daňovníci 
na území obce Sušany do 28.2.2013. 

(3) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Sušany  sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Sušanoch dňa 11.12.2012. 

(4) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  
záväzné nariadenie obce Sušany č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

(5) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Sušanoch. 

(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013. 
 
 
 
V Sušanoch 11.12.2012     Mgr. Štefan Vaclavik 
            starosta obce 
 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli, dňa 22.11.2012  
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené. 
Schválené VZN vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 12.12.2012 
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa :  

 


