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Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia  § 4 

ods. 3 písm. c), § 6  ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení  v znení  

neskorších  právnych predpisov a v zmysle ustanovení  zákona č. 582/2004 Z.z. o  miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku) sa uznieslo na tomto   

  

všeobecne záväznom nariadení 

č. 1/2021, 

ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2019 

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

odpady 

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V piatej časti daň za ubytovanie článok 13 Sadzba dane sa mení a znie: 

„Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,07 € na osobu za prenocovanie.“ 

 

2. V piatej časti daň za ubytovanie článok 15 Spôsoby vyberania dane a jej odvodu sa 

odsek 3  mení a znie: 

„Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane polročne, a to 

do 10 dní po uplynutí polroka.“ 

 

3. V ôsmej časti miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

článok 23 Sadzba poplatku sa odsek 1 mení a znie: 

„Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

obdobie jedného kalendárneho roka:  

a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,0160 € za jeden liter komunálneho odpadu  

alebo drobného stavebného odpadu,  

b) pri nezavedenom množstvovom zbere  - paušálny  0,0547 €  za osobu a kalendárny 

deň, čo činí 20,00 € na osobu a kalendárny rok (ročná sadzba poplatku sa 

zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom dole),  

c) 0,065 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ 

 

Písmeno d) sa vypúšťa. 

 

4. V ôsmej časti miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

článok 26 Zníženie poplatku za komunálne odpady sa odsek 1 mení a znie nasledovne: 

„Správca dane poplatok zníži v zmysle zákona, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava ale nezdržiaval na území obce. Daňový 

subjekt musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov 

uvedených v bode a), b), c) za každá zdaňovacie obdobie zvlášť  

a) poplatníkovi, ktorí študuje na území Slovenskej republiky mimo trvalého pobytu, 

ak je štúdium spojené s ubytovaním na 0,0492 € za kalendárny deň Poplatník 



preukáže obci tieto skutočnosti potvrdením o návšteve školy, potvrdením o 

ubytovaní alebo nájomnou zmluvou. Ak študent, ktorý študuje na dennom štúdiu 

vo vzdialenosti menej ako 50 km od obce, je povinný predložiť spolu s potvrdením 

o návšteve školy aj doklad o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu.  

b) poplatníkovi, ktorý pracuje mimo obce, ak je zamestnanie spojené s ubytovaním na 

0,0492 € za kalendárny deň.  

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou alebo potvrdením 

o pracovnom pomere od zamestnávateľa. Ak je zamestnanie vo vzdialenosti 

menej ako 50 km od obce, je povinný predložiť aj doklad o ubytovaní alebo 

nájomnú zmluvu.   

c) Poplatníkovi, ktorý preukáže, že vykonáva turnusové práce (napr. vodič 

medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, au-pair, 

opatrovateľka) v zahraničí na  0,0492 € za kalendárny deň.  

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou alebo potvrdením o 

pracovnom pomere od zamestnávateľa  alebo potvrdením od agentúry, ktorá 

sprostredkovala prácu v zahraničí do 30. 11. príslušného zdaňovacieho obdobia.  

Dátum vystavenia dokladov uvedených v čl. 26 bod 1) písm. a), b), c) tohto 

nariadenia musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt 

uplatňuje nárok na odpustenie poplatku.   

d) Poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu „Občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím“, „Občan s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“ alebo 

prevažne úplne bezvládna fyzická osoba na 0,0492 € za kalendárny deň.  

Podkladom na zníženie poplatku je žiadosť, fotokópia preukazu a Rozhodnutie o 

vydaní preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP/S z Úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného dôvodu z 

predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene 

opätovne nemusí žiadať o jeho zníženie.   

Ak je občan rozhodnutím z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaný za občana 

ZŤP v priebehu kalendárneho roku, môže požiadať o znížený poplatok v príslušnom 

zdaňovacom období na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia o vydaný 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím do konca zdaňovacieho 

obdobia.  

e) Poplatníkovi, ktorý je v hmotnej núdzi  na 0,0492 € za kalendárny deň. Podkladom 

na zníženie poplatku je žiadosť a Rozhodnutie  úradu    práce, sociálnych   vecí  a 

rodiny    o priznaní dávky a príspevkov pomoci  v hmotnej  núdzi. Ak má poplatník 

už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného dôvodu z predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene opätovne nemusí žiadať o 

jeho zníženie.   

Ak má občan rozhodnutím z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny priznanú dávku 

hmotnej núdze v priebehu kalendárneho roku, môže požiadať o znížený poplatok v 

príslušnom zdaňovacom období na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia 

do konca zdaňovacieho obdobia.  

f) Poplatníkovi, ktorý najneskôr k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dosiahol vek 62 

rokov na 0,0492 € za kalendárny deň.  

Správca poplatku poplatok zníži na základe údajov z evidencie obyvateľstva.“  

 

 



5. V článku 28 Prechodné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa nový odsek 4 ktorý znie: 

„Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 

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

schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kšinná na svojom zasadnutí dňa 16.12.2021 uznesením 

č. 39/2021, nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022.“ 

 

 

V Kšinnej dňa 16.12.2021  

  

  

              JUDr. Tatiana Botková  

                    starostka obce  

  

 


