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V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E 
O B C E   V R B O V Á   N A D    V Á H O M 

č. 2/2023 
                o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné  
             stavebné odpady na kalendárny rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia 
 
 

Obec Vrbová nad Váhom v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 

 
 

§ 1 
 Základné  ustanovenie 

 
(1)  Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 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 v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára  2023  tieto miestne 
dane: 
a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie prístroje  
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania o miestnych daní 
na území obce Vrbová nad Váhom v zdaňovacom období roku 2023 a v ďalších zdaňovacích 
obdobiach. 
 

 
D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

 
§  2 

 Základ dane 
 
     Správca dane ustanovuje na území obce Vrbová nad Váhom hodnotu pozemku, ktorou sa pri 
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za  
a) ornú pôdu, trvalé trávne porasty, chmeľnice, vinice, ovocné sady     0,6127€ /m2,  
b) záhrady                                                                                               1,3277€ /m2 , 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                     1,3277 €/ m2, 

d) lesné pozemky, na ktoré sú hospodárske lesy, rybníky  
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané  
vodné plochy podľa znaleckého posudku alebo                                     0,6127 € /m2, 
e) stavebné pozemky                                                                             13,2775 €/m2. 

 
 
 

§ 3  
Sadzba dane 

 
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov na území  obce Vrbová nad Váhom je pre všetky druhy 

pozemkov  0,42 % zo základu dane.  

 

 
 



                                                                

                                                     
 
 
                                                     D A Ň   Z O   S T A V I E B 

 
§ 4  

Sadzba dane 
 
(1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Vrbová nad Váhom, ročnú sadzbu dane zo stavieb 
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy : 
       
a) 0,037 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  
b) 0,112 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu , 
c) 0,112 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,  
d) 0,149 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov , 
e) 0,186 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu , 
f) 0,374 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou , 
g) 0,112 € za ostatné stavby . 
 
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  
0, 028 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 

 

 
D A Ň   Z   B Y T O V 

§ 5  
Sadzba dane 

 
(1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Vrbová nad Váhom je 0,037 € za každý aj začatý m2 
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome. 
      
 

§ 6  
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú  oslobodené: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové  lúky, 
b) pozemky verejne  prístupných parkov, priestorov  a športovísk 
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

 
(2) Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje: 

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, 
a múzea, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.  

 
 
 

§ 7 
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí  

 
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať. 

 
 

§ 8 
                                                                 Daň za psa 
 

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



                                                                

právnickou osobou. 
 
(2)  Predmetom dane za psa nie je: 
      a)  pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
      b)  pes umiestnený v útulku zvierat, 
      c)  pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
(3)  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
      a)  vlastníkom psa alebo 
      b)  držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 
(2) Základom dane je počet psov. 

 
(5)  Sadzba dane za psov sa určuje obec nasledovne: 6,00 € za každého psa a kalendárny rok. 
 

(6)  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, ktorom pes prestal byť predmetom 
dane. 
 
(7)  Ak vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť daňovník je povinný 
podať čiastkové priznanie správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
 
                                                                  

                                                              § 9 
                             Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva 
na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé a dočasné parkovanie vozidla mimo parkoviska 
a pod.                             

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

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 
v m2 alebo parkovacie miesto. 

(6)  Sadzba dane sa určuje nasledovne:  

      - za m2 verejného priestranstva – 0,08 € / deň    

      - za vrak motorového vozidla / bez evidenčného čísla / -  1,66 € / deň 

      - umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb – 1,66 €/ hod. 
 
(7) Daňová povinnosť vzniká ústnym oznámením daňovníka o zabratí verejného priestranstva. Užívanie 
verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené správcom dane. Daňová povinnosť zaniká, keď 
je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené do pôvodného stavu. 
(8)  Daň za užívanie verejného priestranstva sa nebude vyberať za uloženie stavebného materiálu pri 
stavbe a rekonštrukcii rodinného domu po dobu jedného roka na základe vydaného stavebného 
povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby, pričom je potrebný písomný súhlas obecného úradu. 
 
 

                                                                   §10 
                                                 Daň za ubytovanie 

 
(3) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území 

obce v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania  /ďalej len „zariadenie“/. 



                                                                

 

(4) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
 

(5) Základom dane je počet prenocovaní.  
 

(6) Sadzba dane je 0,55 € za osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá prevádzkuje vlastné alebo prenajaté zariadenie, v ktorom sa poskytuje odplatné 
prechodné ubytovanie pre daňovníkov. 

 
(5)  Daň sa neplatí za osobu nevidomú, bezvládnu, za držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím, držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. 
 
(6)  Platiteľ  dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel registrácie najneskôr  
do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia správcovi dane. Prípadne podstatné zmeny alebo 
zánik činnosti oznámi do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 
 
(7)  Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného 
ubytovania daňovníkovi, pričom najneskôr do 15 dní po ukončení  štvrťroka  odvedie správcovi dane 
za ubytovanie – obci Vrbová nad Váhom na jeho účet daň za ubytovanie v príslušnej výške za 
uplynulý štvrťrok bez výrubu dane rozhodnutím  formou prevodu z účtu v peňažnom ústave , 
v hotovosti do pokladne správcu dane alebo poštovou poukážkou. 

 
  

                                                                     § 11 
                                             Daň za predajné automaty 

 
(7) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 

odplatu /ďalej len „ predajné automaty“ /. 
 

(8) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
 

(9) Základom dane je počet predajných automatov. 
 

(10) Sadzba dane sa určuje vo výške 30 € / za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 
(5)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 
ukončenia ich prevádzkovania.  
  
(6) Ak vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť daňovník je povinný 
podať čiastkové priznanie správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 
 
(7)  Prevádzkovateľ predajných automatov je povinný označiť predajný automat obchodným meno, 
sídlom prevádzkovateľa , názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný automat umiestnený. 
 
 

                                                                § 12 
                                Daň za nevýherné hracie prístroje  
 

(11) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch  prístupných verejnosti /ďalej len „ nevýherné hracie prístroje „ /. 

 
(2)  Nevýherné hracie prístroje sú : 
      a)  elektronické prístroje na počítačové hry, 
      b)  mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 
 

(12) Daňovníkom  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 
 

(13) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 
(5)  Sadzba dane sa určuje vo výške 9,96 € / za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 



                                                                

 
(6)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných automatov a zaniká dňom 
ukončenia ich prevádzkovania. 
 
(7)  Ak vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť daňovník je 
povinný podať čiastkové priznanie správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej 
povinnosti. 
 
(8) Prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov je povinný označiť nevýherný hrací prístroj meno, 
sídlom prevádzkovateľa , názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný automat umiestnený. 
 
 

                                                                    § 13  
                                                     Spoločné ustanovenie 
 

(14) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň  za nevýherné hracie 
prístroje vyrubí správca dane  na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

 
(15) Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 

predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31.januára toho zdaňovacieho 
obdobia. 

 
(16) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie 

prístroje  a daň za užívanie verejného priestranstva  sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 
 

(17) Správca dane, na základe žiadosti určuje platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za 
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za užívanie verejného 
priestranstva v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených  v rozhodnutí, ktorým 
sa vyrubuje daň. 

 
 

§ 14 
                                                     Záverečné ustanovenie 
 
(1)  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie o dani 

z nehnuteľnosti a o miestnych daniach na rok 2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobia č. 3/2021 zo dňa 
25.11.2021. 
(2)  Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom sa na tomto  všeobecne záväznom nariadení 
o miestnych daniach  na rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia uznieslo dňa 16.12.2022 na 3. 
zasadnutí OZ. 

 

 

§ 15 
                                                                   Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2023. 

 
 
 

 
                                                                                         ........................................................ 
                                                                                                        Peter Ilčík 
                                                                                                       starosta obce 

 

 




