
          Obec Lehota, 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 y d á v a   pre územie obce Lehota toto

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
č.3/2009

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

na    území     obce     Lehota

I. časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

        Obecné zastupiteľstvo v Lehote podľa § 11 ods. 4 písmeno 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   z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2010 na kalendárny rok 
2010, ktorý je zdaňovacím obdobím tieto miestne dane :
         1.a/ daň za psa
            b/ daň za užívanie verejného priestranstva
            c/ daň za nevýherné hracie prístroje
         2. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane 
a platenie dane.

II.časť
Miestne dane

Daň za psa

l/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou.
2/ Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá 
preukázať, kto psa vlastní.
3/ Základom dane je počet psov.
4/ Sadzba dane je 4,50 EURA za jedného psa a kalendárny rok.
5/  Daňová  povinnosť  vzniká  prvým  dňom  kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v ktorom 
daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie 
je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník  je  povinný písomne  oznámiť  vznik  daňovej  povinnosti  správcovi  dane  do  30  dní  po  vzniku 
daňovej  povinnosti  a v tejto  lehote  zaplatiť  daň  na  zdaňovacie  obdobie  alebo  pomernú  časť  dane  na 
zostávajúce  mesiace  zdaňovacieho  obdobia,  v ktorom vznikla  daňová  povinnosť.  Daňovník  v oznámení 
uvedie vlastné identifikačné údaje, ako sú : meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a identifikačné údaje 
psa : - rasa psa. Daňovník zaplatí daň buď v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo na účet obce 



Lehota.
Daň sa nevracia,ak daňovník nesplnil oznamovaciu povinnosť v určenej lehote.

Platenie dane za psa

Daň za psa je splatná do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia.

III. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva

          1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva.
          2/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/  umiestnenie  stavebného  zariadenia,  predajného  zariadenia,  zariadenia  cirkusu,  zariadenia  lunaparku 
a iných atrakcií
c/ umiestnenie skládky
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
          3/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva
          4/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva 
v m2 alebo parkovacie miesto
          5/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie služieb 
a predajného zariadenia je 2,00 EUR za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za 
každý aj  začatý deň.
          Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 
atrakcií je 0,50 EUR  za každý aj začatý m2 verejného priestranstva a za každý začatý deň.
          Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,10 EUR za každý aj začatý m2 verejného 
priestranstva a za každú začatú hodinu.
          6/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania 
verejného priestranstva.
          Daňovník  je  povinný  osobne  alebo  písomne  podať  oznámenie  o začatí  užívania  verejného 
priestranstva  Obecnému  úradu  Lehota  a to  pred  začatím  osobitného  užívania  verejného  priestranstva, 
výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
          Daňovník je povinný nahlásiť Obecnému úradu v Lehote skutočnosť, že osobitné užívanie verejného 
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
          7/ Miestnu daň daňovník uhradí jednorazovo do pokladne obecného úradu.

IV.časť
Daň za nevýherné hracie prístroje

          1/  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.
          3/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje.
          4/ Základom je počet nevýherných hracích prístrojov.
          5/ Sadzba dane je 50 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
          6/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká 



dňom ukončenia ich prevádzkovania.
          7/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň  na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na 
zostávajúce mesiace  zdaňovacieho  obdobia,  v ktorom vznikla  daňová  povinnosť.  V ďalších  zdaňovacích 
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
          Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 
najneskôr  do  30  dní  odo  dňa  zániku  daňovej  povinnosti,  správca  dane  vráti  pomernú  časť  dane  za 
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
          Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo 
doporučeným listom na Obecný úrad v Lehote. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje 
– identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. 
Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 
nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania, ukončenie prevádzkovania.
          8/ Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
v hotovosti do pokladne obecného úradu

V.časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

          1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/sa 
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

          2/ Poplatok platí poplatník, ktorým je :

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci Lehota trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce 
Lehota 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 
nehnuteľnosti ako vodná plocha,

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

          3/ Výška poplatku
- 17 EUR za osobu a kalendárny rok pre občanov s trvalým pobytom v obci  Lehota a pre 

vlastníkov stavby určenej na bývanie, ktorý nemá v obci Lehota trvalý pobyt
- 47 EUR –  podnikateľ  fyzická  osoba  a podnikateľ  právnická  osoba  bez  zamestnancov a 

podnikateľ FO  alebo  PO  so  zamestnancami   +6  EUR za  1  pracovníka  podľa  počtu 
zamestnancov

Platenie poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa môže zaplatiťv dvoch splátkach a to :
1.splátka do 31.marca zdaňovacieho obdobia
2.splátka do 30.septembra zdaňovacieho obdobia 
v hotovosti  do  pokladne  obecného  úradu  alebo  prevodom  na  účet  vedený  v Dexia  banke  Nitra 
č.ú.:0800933001/5600.

Odpustenie poplatku

Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že :
a/ sa v určenom období zdržiava a zdržiaval v zahraničí
b/ neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní



VI. časť
Záverečné ustanovenia

1.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č.4/2008 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Lehota sa na tomto VZN č.3/2009 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady uznieslo dňa 9.decembra 2009 na svojom 
riadnom zasadnutí.

VII. časť

Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť 1.januára 2010.

VYVESENÉ : 25.11.2009                                                    ZVESENÉ : 14.12.2009

 Mgr.Pavol Zaujec
                Starosta obce
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