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Obec Mojzesovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 

a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7 , § 98, § 98b odst. 5, § 99 e odst.9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z., o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom 

znení neskorších predpisov   u s t a no v u j e 

Základné ustanovenie 
 

§ 1 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove 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 2015 miestne dane 

a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

 

a) daň z nehnuteľností 

b) daň z bytov 

c) daň za užívanie verejného priestranstva 

d) daň za psa 

e) daň za nevýherné hracie prístroje 

2. ) Toto všeobecne záväzné nariadenie zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) 

Zdaňovacím obdobím  miestnych daní podľa písm. a), b), d)   a  e)  a poplatku je kalendárny rok. 

DAN Z POZEMKOV 

§ 2 
Sadzba dane 

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Mojzesovo  ročnú  sadzbu dane pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty    0,51 % 

b) záhrady          0,35 % 

c)  zastavané  plochy a nádvoria, ostané plochy       0,25 % 

d)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostané hospodársky 

využívané vodné plochy         0,50 % 

e)  stavebné pozemky          0,40 % 

f)  na akomkoľvek  druhu pozemkov na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej 

energie, transformačná stanica, predajný stánok       1,50% 

 



DAŇ  ZO STAVIEB 
 

§ 3 

Sadzba dane 

1.) Správca dane určuje pre stavby na území obce Mojzesovo ročnú  sadzbu dane zo stavieb za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy 

       a)    0,060 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu 

             b)      0,110 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

c)      0,195 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

d)      0,110 € za samostatne stojace garáže  

e)      0,110 € za stavby hromadných garáží 

f)       0,110 € za stavby hromadných garáží umiestnené po zemou 

g)      1,100 € za priemyselné stavby, slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

              h)      1,100 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a                   

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

i)     0,340 € za ostatné stavby, ktoré nie sú uvedené pod písmenom  a až h  

2.) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 

0,0600 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

DAŇ Z BYTOV 
 

§ 4 

Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Mojzesovo je: 

 

1. Za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome 0,050 €. 
 
2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Mojzesovo, je za každý začatý m2 
podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome: 
a) 0,299 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 
b) 0,910 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 
c) 0,133 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž 
 

 
§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

1.) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 

pozemky, na ktorých sú cintoríny, verejne prístupné parky, verejne prístupné priestory a pozemky 

štrkoviská a športoviská. 

 

 



1.) Správca poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške: 

a) 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov držiteľa preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie na základe jeho žiadosti. 

Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník písomne  v termíne na podanie daňového priznania k 

dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie. Na žiadosť prijatú po termíne sa prihliada iba od ďalšieho 

zdaňovacieho priznania, t.j. od januára nasledujúceho roka. Žiadosť o poskytnutie zníženia dane s 

priložením fotokópie preukazu ZŤP podávajú daňové subjekty iba raz pre všetky nasledujúce obdobia, 

okrem prípadov, u ktorých nastala zmena v okolnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. 

Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po roku, v ktorom 

občan preukaz nadobudol. 

b) 40 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov starších ako 

70 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie. 

3.) Celková výška poskytnutého zníženia dane pri súbehu dôvodov podľa ods. 1 bodu a) a b) tohto 

nariadenia nemôže presahovať 40 % celkovej daňovej povinnosti daňovníka. 

DAN ZA PSA 
 

§ 6 

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. 

 

§ 7 

Sadzba dane 

Ročná sadzba dane za jedného psa za kalendárny rok je nasledovná: 

-ak je pes chovaný v nájomnom byte  20,00€ 

- ak je pes chovaný v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo pozemku, na území obce  4,00€  

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNEHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 8 

Verejné priestranstvo obce 

Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

Mojzesovo a to: hlavné/štátne/ a všetky vedľajšie /miestne/ cestné komunikácie v celej svoje dĺžke a 

šírke od krajnice po krajnicu, vybudované chodníky a všetky verejnosti prístupné obecné pozemky. 



§ 9 

       Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v eurách za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne: 

Sadzby dane sú stanovené takto: 

-za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo predajného zariadenia  8,-€/ deň 

-za každé zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov a iných atrakcií                                20,-€/ deň 

-za umiestnenie stavebného zariadenia, stavebnej skládky, skládky materiálu, skládky tuhých palív

                                                                                                                                       0,05 €/m2/ deň 

-za umiestnenie skládky stavebného odpadu                                                                    0,10 €/m2/ deň 

-za umiestnenie iných hnuteľných vecí ako sú uvedené pod písmenami a) až d) a rozkopávky 

                                                  0,10 €/m2/ deň 

-za trvalé parkovanie vozidla                                                                                             0,05 €/m2/deň 

                 
                     § 10 

                    Povinnosti daňovníka 

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na 

Obecný úrad v Mojzesove, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň 

rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

 
                     § 11 

              Oslobodenie od dane a zníženie dane 

Správca dane od dane za užívanie verejného priestranstva oslobodí: 

- držiteľov preukazov ZŤP/S 

- kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akcie,  

ktorých výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

- organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec. 

      DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

            § 12 

           Sadzba dane 

Sadzba dane je 40,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok. 

            § 13 

  Oznamovacia povinnosť daňovníka 

a) Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník písomne uvedie správcovi dane svoje 

identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, deň 

začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích prístrojov, miesto ich umiestnenia, 

druhové určenie a výrobné číslo. 

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 



- názov firmy, resp. meno podnikateľa 

- adresa 

- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania 

- druh nevýherného hracieho prístroja. 

b) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 

ukončilo jeho prevádzkovanie. 

 

§ 14 

Vyrubovanie dane 

 

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy  3,00 €  nebude  vyrubovať. 

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
§ 15 

K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K DANI ZA PSA, A K DANI ZA NEVÝHERNÉ 

HRACIE PRÍSTROJE 

1. ) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje je 

daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť 

k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

2. ) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, 

najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

3. ) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je 

povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

4. ) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie 

prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku 

daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy 

podanému priznaniu k týmto daniam. 

5. ) Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane 

každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

6. ) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane. 

7. ) Daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje je splatná v dvoch 

splátkach: do 31. 5., 30. 10. zdaňovacieho obdobia. 

8. ) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, správca dane daňovému subjektu vráti na základe 

žiadosti 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 nepodá čiastkové 

priznanie. 

9. ) Spôsoby vyberania daní: 

a) v hotovosti do pokladnice obce Mojzesovo /na obecnom úrade/ 

b) poštovou poukážkou 

c) prevodom na BÚ obce Mojzesovo, číslo:172921172/0200 vo VÚB. 

 

 



                     DAŇ ZA UBYTOVANIE 
 

                          § 16 

                            Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie na území obce Mojzesovo vo výške 

0,50 € na osobu a prenocovanie. 

                                               § 17 

                                  Daňová povinnosť 

 

Daňová povinnosť vzniká každému dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania 

v ubytovacom zariadení. 

Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti obecnému úradu obce 

do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje 

podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii na obecnom 

úrade obce. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa 

doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou. 

Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb 

-knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu 

ubytovaných obecnému úradu obce, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie 

a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie.  Kniha ubytovaných musí obsahovať: 

-meno a priezvisko ubytovaného, 

-číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu 

-trvalý pobyt 

-dátum narodenia 

-dátum príchodu a odchodu 

Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo na obecný úrad 

obce v lehote stanovenej vo výzve. 

 

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne 

ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať: 

-číslo potvrdenia 

-dátum vydania potvrdenia 

-kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň 

-komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň 

-počet prenocovaní 

-výška zaplatenej dane 

-pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie 

Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od 

vystavenia potvrdenia.   

 

      § 18  

Spôsoby vyberania dane a jej odvodu 

Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom: 

-v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie  

( originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu 

-prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis účtu 

z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu. 



 

Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkovi odviesť obci štvrťročne, a to do 15. dňa po uplynutí 

štvrťroka. 

 

      § 19 

Oslobodenie od dane 

 

Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie: 

 

-nevidomú osobu, bezvládnu osobu a držiteľa preukazu ZŤP/S a ich sprievodcu a osobu poberajúca 

invalidný dôchodok 

-vlastníka objektu, jeho manželku, manžela, príbuzných v priamom rade ( súrodenec), manželku týchto 

osôb a ich deti 

-osobu do 16 rokov veku 

 

 

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

§ 20 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty na území obce Mojzesovo: 

-30,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 

druhov tovaru 

-200,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 

10 rokov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje 

-40,-€  za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru 

-300,-€ za  jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba 

ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje 

 

      § 21 

Daňová povinnosť 

 

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných 

automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu 

obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia 

evidencie. Evidencia  o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať: 

-deň začatia prevádzkovania predajného automatu 

-deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu 

-druh, typ a názov predajného automatu 

-výrobné číslo predajného automatu 

-obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru 

-obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru 

-miesto umiestnenia predajného automatu 

 

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce v lehote 

stanovenej vo výzve. 



K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, 

ktoré identifikujú predajný automat. 

 

 

POPLATOK 

§ 22 

Sadzba dane 

Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú na celom území obce 

Mojzesovo nasledovné: 

a) fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na 

bývanie 0,0384 € za fyzickú osobu za kalendárny deň 

b) fyzické osoby, ktoré nemajú v našej obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale sú na území obce 

Mojzesovo oprávnené užívať alebo užívajú byt, rodinný dom, nebytový priestor, záhradu, vinicu, 

ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce 

okrem lesného pozemku a vodnej plochy 

0,005 x počet kalendárnych dní 

c)fyzická osoba - podnikateľ /SZČO/, ktorá vykonáva svoju činnosť na území obce sama: 

0,060 x počet kalendárnych dní 

d)právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí zamestnávajú, /okrem ubytovacích a 

reštauračných zariadení - § 79, odst. 2, písm. b a odst. 4 písm. a zákona číslo 582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov 

0,060 x počet kalendárnych dní x ukazovateľ produkcie 

Ukazovateľom produkcie je priemerný počet zamestnancov x koeficient 0,4/...je koeficient, ktorý 

ustanovilo Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove 11.12.2012 

                § 23 
               Oznamovacia povinnosť poplatníka 

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. 

Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 

povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku 

zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi. Doklady preukazujúce 

danú skutočnosť: 

a) potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta, 

b) kópiu úmrtného listu. 

               § 24 
           Oslobodenie od poplatku a zníženie poplatku 

Správca dane poplatok zníži na: 

0,020 € na osobu a kalendárny deň pre: 

a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich). Potrebné je doložiť doklady 

preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom pobyte), 



b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne 

dochádzajúcich). Potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od 

zamestnávateľa  alebo potvrdenie o prechodnom pobyte). 

 

Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava na území obce. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú 

zmluvu alebo pracovné povolenie 

b) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 

c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

d) potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem rekreačných 

oblastí). 

               § 25 
               Spôsoby vyberania poplatku 

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je splatný v dvoch splátkach: do 30.5.,  
31. 10. zdaňovacieho obdobia a to:. 

a) v hotovosti do pokladnice obce Mojzesovo /na obecnom úrade/ 

b) poštovou poukážkou 

c) prevodom na BÚ obce Mojzesovo , číslo:172921172/0200 vo VÚB. 

                § 26 
                   Záverečné ustanovenie 

1. ) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Mojzesovo, sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady č. 5/2012 zo dňa 11.12.2012 vrátane schválených doplnkov. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2015 

Ing. Jozef Čunderlík Starosta obce Mojzesovo 
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