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Obecné zastupiteľstvo v Kamienke. na základe § 14 a § 15 zák. SNR č. 544/1990 Zb. o 
miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § l.a zák. SNR č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto

 

 

Všeobecne  z á v ä z n é  nariadenie
o miestnych poplatkoch

na  ú z e m í  obce Kamienka

§ 1   Úvodné ustanovenia
(1)  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  ustanovuje  druhy  miestnych  poplatkov,  ktoré  sa 

vyberajú  v  obci  Kamienka.,  jednotlivé  sadzby  poplatkov,  vznik  a  zánik  povinnosti 
platenia  poplatkov,  ďalej  ustanovuje  ohlasovaciu  povinnosť  pri  vzniku  a  zániku 
poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a úľavy a oslobodenia od platenia poplatkov, 
spôsob,  formu  a  miesto  pre  zaplatenie  poplatkov  a  aj  ďalšie  náležitosti  vyberania 
miestnych poplatkov na území obce Kamienka.

(2) Obec Kamienka vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce Kamienka 
tieto miestne poplatky ( ďalej len "poplatky"):

a/    poplatok za užívanie verejného priestranstva,
b/    poplatok za psa,
c/    poplatok zo vstupného
d/    poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
e/    poplatok za zábavné hracie prístroje
f/    poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov

§ 2   Poplatok za užívanie verejného priestranstva
(1)  Poplatok  za  užívanie  verejného  priestranstva  sa  platí  za  osobitné  užívanie  verejného 

priestranstva na celom území obce Kamienka.
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(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä;

a/ umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho  na  poskytovanie  služieb  -  napr.,  stôl,  motorové 
vozidlo, plachta

b/ umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia - napr. lešenia, oplotenia 
c/ umiestnenie  skládky  -  napr.  skládka  komunálneho  odpadu,  skládka  sutiny  alebo 

kameňov, skládka zeminy, skládka nepotrebných prebytkov z domácností

§ 3
(1)  Verejným  priestranstvom  obce  Kamienka   pre  účely  tohto  všeobecne  záväzného 

nariadenia ( § 2 ods. 3 zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zmien a 
doplnkov ) rozumieme:

-hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v 
šírke od priekopy po priekopu,  priestranstvá v obci a to : 
priestranstvo – pred JSD, a obecným úradom. 
·  všetky  verejnosti  prístupné  pozemky  v  obci  Kamienka  okrem  tých,  ktoré  sú  vo 
vlastníctve  fyzických  a  právnických  osôb s  výnimkou  pozemkov  vo vlastníctve  obce 
alebo  ku  ktorým majú  tieto  osoby právo  hospodárenia  -  najmä  zelené  plochy  medzi 
chodníkmi a komunikáciami, vydláždené príp. aj inak upravené plochy pre obyvateľov a 
pod.

(2)  V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť, či v spornom prípade ide o 
verejné priestranstvo obce Kamienka.

§ 4
(1) Poplatok platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá osobitne užíva verejné priestranstvo 

v obci . Kamienka, na účely uvedené v § 2 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

(2)  Poplatok sa neplatí v prípadoch uvedených v ust. § 2 ods. 2 zák. SNR č. 544/1990 Zb. o 
miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Okrem toho sa poplatok neplatí v nasledovných prípadoch:

a/ za  užívanie  verejného  priestranstva  v  osobitných  prípadoch  na  základe  povolenia  - 
súhlasu Obecného úradu v Kamienke (napr. počas výstavby a pri odstraňovaní porúch 
zariadení a inžinierskych sietí),

b/ ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia a verejné 
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

(3)   Poplatník  je  povinný  osobne  alebo  písomne  podať  priznanie  k  miestnemu  poplatku 
Obecnému  úradu  v  Kamienke  -  a  to  pred  začatím  osobitného  užívania  verejného 
priestranstva,  výnimočne  v  deň,  v  ktorom  sa  má  realizovať  užívanie  verejného 
priestranstva.

Vzor priznania tvorí prílohu č. 1, tohto všeobecne záväzného nariadenia.
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Poplatník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 
vplyv na výšku stanoveného, resp. zaplateného poplatku.

Poplatník  je  povinný oznámiť  Obecnému úradu v  Kamienke  skutočnosť,  že  osobitné 
užívanie  verejného  priestranstva  skončilo  a  verejné  priestranstvo  bolo  uvedené  do 
pôvodného stavu.

§ 5
(l)  Všeobecná sadzba poplatku je 0,50 Sk, za každý aj  neúplný m2 užívaného verejného 

priestranstva  a  každý aj  neúplný  deň pokiaľ  v  ďalších  ustanoveniach  tohto  paragrafu 
všeobecne záväzného nariadenia nie je stanovená alebo určená iná sadzba. 

 
(2)  Sadzba poplatku je:

50 Sk z predaja malého dopravného prostriedka  /osobné auto/
100 Sk z veľkého dopravného prostriedka / avia a pod./

§ 6
(1)  Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne:

a/ Jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu 
pri  dobe  užívania  verejného  priestranstva  najviac  15  dní  pri  ohlasovaní  vzniku 
poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Kamienke.

b/    Splátkami 
  pri  dobe  užívania  verejného  priestranstva  dlhšie  ako  15  dní  a  to  týždennými  alebo 

mesačnými,  pričom  termín  a  spôsob  splátok  určí  poverený  zamestnanec  správcu 
miestnych  poplatkov na Obecnom úrade v Kamienke pri  ohlásení vzniku poplatkovej 
povinnosti poplatníkom.

(2) Poplatok môže obec vyrubiť platobným výmerom ( § 11 ods. 1 zák., SNR č. 544/1990 
Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov).

§ 13   Poplatok za psa
(1) Poplatok za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.

U  vlastníkov  psov  mladších  ako  18  rokov  je  platiteľom  poplatku  zákonný  zástupca 
dieťaťa,  spravidla  jeden  z  rodičov.Poplatok  za  psa  za  platí  za  psa  staršieho  ako  6 
mesiacov.

 
(2) Príslušnosť na vyrubenie poplatku za psa sa riadi podľa miesta trvalého bydliska alebo 

sídla (u právnickej osoby) vlastníka psa.
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(3) Poplatok sa neplatí  za psa,  ktorého používa na sprevádzanie  alebo ochranu nevidomá 
osoba,  dôchodca  s  príjmami  na  hranici  Životného  minima,  alebo  bezvládna  osoba  a 
držiteľ preukazu ZTP/S a 2TP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom a zdravotne 
ťažko postihnutý).

§ 14
(1) Poplatník je povinný 

a/ bezodkladne  po  nadobudnutí,  najneskôr  do  5  dní  prihlásiť  psa  do  "Evidencie  psov 
Obecného úradu v Kamienke a to bez ohľadu na jeho vek v súlade s osobitným právnym 
predpisom obce.

b/ podať priznanie k poplatku za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti - t.j. dovŕšením 
šiestich mesiacov veku psa. 

 
Poplatník je tiež povinný bezodkladne ohlásiť správcovi poplatkov v písomnej podobe 
akékoľvek zmeny poplatkovej povinnosti: napr. pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho 
predaji.

 
(2)  Sadzba poplatku je 100.,- Sk ročne za jedného psa. 

Za druhého a každého ďalšieho psa sa stanovuje poplatok 200,- Sk.

(3)  Poplatok sa platí jednorázovo za celý rok, vždy najneskôr do 30. 8. príslušného roka
Poplatok sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Kamienke do pokladne.

§ 15   Poplatok zo vstupného
(1)  Poplatok  zo  vstupného platí  usporiadateľ  zo  vstupného na burzu,  kultúrnu  a  zábavnú 

akciu,  ako  je  tanečná  zábava,  ľudová  veselica,  estráda,  koncert  a  pod.  s  výnimkou 
kultúrnych  a  športových  akcií,  ktorých  celý  výťažok  je  určený  na  charitatívne  a 
verejnoprospešné účely. (§ 8 ods. l a 2 zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 
v znení zmien a doplnkov).

(2)   Usporiadateľ  je  povinný  písomne  oznámiť  zámer  usporiadať  akciu  na  území  obce 
Kamienka správcovi poplatkov - obecnému úradu najneskôr 15 dní vopred, výnimočne aj 
v  kratšej  lehote,  pričom  najneskôr  5  dní  pred  usporiadaním  je  povinný  poverenému 
zamestnancovi a správcovi poplatkov predložiť k registrácii vstupenky.
Registrácia sa vykoná očíslovaním vstupeniek a pečiatkou obce, prípadne iným vhodným 
spôsobom, ktorý určí Obecný úrad v Kamienke.
V prípade, že usporiadateľ nesplní zhora uvedenú povinnosť, obec je oprávnená zakázať 
pokračovať v akcii, príp. akciu okamžite ukončiť. Zároveň je oprávnená usporiadateľovi, 
ktorý je právnickou osobou uložiť pokutu až do výšky 10.000,- Sk.

§ 16
(1)  Sadzba poplatku je 10 % z vybraného  vstupného. 
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(2) Ak sa  zistí,  že   usporiadateľ  nevydáva   obecným úradom registrované    vstupenky, 
zaplatí   usporiadateľ   poplatok   v príslušnej  sadzbe  z  ceny  vstupeniek  z  maximálnej 
kapacity objektu,  v ktorom  sa akcia  vykonala.

(3) Usporiadateľ   je   povinný  po   ukončení   akcie   odviesť  príslušnú sadzbu poplatku 
Obecnému úradu v  Kamienke najneskôr  do 3 dní. Pred odvodom je povinný predložiť 
výkaz  predaných  vstupeniek  a  odovzdať  nepoužité  vstupenky   evidované  obecným 
úradom.

(4)  Obec Kamienka vyrubí  poplatok  platobným výmerom.

§ 17   Poplatok z predaja alkoholických a tabakových 
výrobkov

(1) Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov platí právnická alebo 
fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské ubytovacie alebo iné pohostinské 
služby, v rámci ktorých uvedené výrobky predáva.( § 9 ods. 2 zák. SNR č. 544/1990 Zb. 
o miestnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov). Pojmy alkoholické nápoje a tabakové 
výrobky vymedzuje osobitná právna úprava.

(2) Fyzická alebo právnická osoba je povinná predaj alkoholických nápojov a tabakových 
výrobkov oznámiť správcovi poplatkov do troch dní od začatia činnosti.

 

§ 18
(1) Obec Kamienka stanovuje spôsob komplexnej evidencie príjmov z predaja alkoholických 

nápojov a tabakových výrobkov týmto všeobecne záväzným nariadením a tiež postupom 
podľa  §  37  zák.  SNR č.  511/1992  Zb.,  o  správe  daní  a  poplatkov  v  znení  zmien  a 
doplnkov (rozhodnutie o záznamovej povinnosti poplatkových subjektov).

(2) Fyzické a právnické osoby uvedené v ust. § 17 tohto nariadenia sú povinné viesť vhodnú 
preukázateľnú  evidenciu  predaja  alkoholických  nápojov  a  tabakových  výrobkov 
minimálne v nasledovnom rozsahu:

- hodnoverné doklady o nadobudnutí výrobkov
- hodnoverný doklad o predajnej cene výrobkov - mesačná závierka
- výťah z registračnej pokladne ( páska/ príp. iný hodnoverný doklad )
- vyúčtovanie predaja a odvodu obci na osobitnom tlačive.

Evidenciu s príslušnými podkladmi predkladajú poplatníci jedenkrát mesačne od 1.   do 
10. nasledujúceho mesiaca na Obecný úrad v Kamienke za účelom kontroly.
Preukaznú evidenciu je povinný poplatník predložiť na vyžiadanie aj medzi stanovenými 
termínmi a pri alebo pred odvodom poplatku obci za účelom kontroly správnosti výpočtu 
výšky odvodu.

Vzor "Vyúčtovania predaja a odvodu obci" tvorí prílohy č. 2 tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia.
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§ 19
(1) Sadzba poplatku je 5 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov.

Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ poplatníkovi za predaj alkoholických 
nápojov a tabakových výrobkov.

(2)  Poplatok vyrubí obec Kamienka platobným výmerom.

§ 22   Poplatok za zábavné hracie prístroje
(1) Poplatok platí fyzická a právnická osoba za umiestnenie mechanických a elektronických 

prístrojov a  automatov na zábavné hry,  do ktorých sa  na začatie  a  pokračovanie  hry 
vkladajú  mince  alebo  bankovky  v  tuzemskej,  prípadne  v  zahraničnej  mene,  pričom 
prístroj  nevydáva  peňažnú  výhru.(  §  l0b  zák..  SNR  č.  544/1990  Zb.  o  miestnych 
poplatkoch v znení zmien a doplnkov).

(2) Poplatok platí osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo prevádzkuje.
Poplatková  povinnosť  vzniká  dňom  umiestnenia  zábavného  hracieho  prístroja  v 
priestoroch prístupných verejnosti v obci.
Vznik  poplatkovej  povinnosti  je  povinná  takáto  osoba  oznámiť  Obecnému  úradu 
v Kamienke  minimálne 3 dni pred dňom umiestnenia prístroja.

(3) Sadzba poplatku je 40 000<,- Sk za jeden zábavný hrací prístroj.
Prvý  rok  prevádzky  sa  platí  poplatok  úmerný  dobe  prevádzky  (od  začiatku 
prevádzkovania až do konca roka).

(4) Obec Kamienka vyrubí poplatok platobným výmerom.

§ 24   Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných  stavebných 

odpadov
(1)  Poplatok  za  zber,  prepravu  a  zneškodňovanie  komunálnych  odpadov  a  drobných 

stavebných odpadov (ďalej len „poplatok za odpad“) obec vyrubí platobným výmerom, s 
výnimkou množstvového zberu, ktorý sa platí .

(2)  Poplatníkom poplatku za odpad je 

a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny 

odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, 
určenú na podnikanie

c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti 
nachádzajúcej  sa  na  území  obce  a  slúžiacej  na  prechodné  ubytovanie,  individuálnu 
rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.

 
(3) Platiteľom poplatku za odpad je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 

nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve 
viacerých  vlastníkov,  je  platiteľom  zástupca  alebo  správca  určený  vlastníkmi.  Ak  si 
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vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo 
obec, je platiteľom správca.

(4)  Sadzba poplatku za odpad  sa určuje na obdobie roka  2004 nasledovným spôsobom:

a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu 
osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci

b/ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom 
je  právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba  -  podnikateľ,  podľa  priemerného    počtu 
zamestnancov, pri ktorých činnosti vzniká odpad

c/ pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích 
služieb, podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,

d/ pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov. 

(5)  Sadzby poplatkov za odpad sú na celom území obce Kamienka .nasledovné:

a/ 100 Sk za občana prihlalseného na trvalý pobyt  v obci Kaminka
b/ 50 Sk za občana, ktorý študuje a dma sa zdržiava menej  ako pol roka
c/ 80 Sk za dôchodcu, ktorý žije sám v domácnosti.
d/ celkovú výšku nákladov vynaložených obcou za vývoz veľkoobjemových kontajnerov pri 

búracích prácach a pod. činnosti občanovi pri dome si uhradí sám.

(6)  Poplatok za odpad obec poplatníkovi vyrubí platobným výmerom. 
 
(7)  V jednotlivých prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona obec môže 

poplatok za odpad znížiť aj pod dolnú hranicu sadzby .

(8)  Príjem poplatku za odpad môže obec použiť iba na úhradu výdavkov v rámci nakladania s 
odpadmi.“

§ 25   Spoločné ustanovenia
(1)  Fyzická  alebo  právnická  osoba  je  povinná  ohlásiť  vznik  alebo  zánik  poplatkovej 

povinnosti do 10 dní od vzniku alebo zániku skutočností, ktorá je predmetom poplatku, 
okrem tých prípadov, kedy je podľa tohoto všeobecne záväzného nariadenia určená iná 
lehota.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho 
splatná  časť  od  prvého dňa  v  mesiaci  nasledujúcom po dni,  keď vznikla  poplatková 
povinnosť.  Za  jednotlivé  mesiace  do  konca  kalendárneho  roka  sa  platí  1/12  sadzby, 
pokiaľ týmto všeobecne záväzným nariadením nie je stanovený iný spôsob vyberania a 
platenia poplatkov.

(2) Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, obec Kamienka 
zvyšuje včas nezaplatené (neodvedené) poplatky o 50 %.

 
(3)  Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.

 



Všeobecne záväzné nariadenie o     miestnych poplatkoch na území obce Kamienka                               strana   8  /  11  

§ 26
Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov -obci Kamienka týmto spôsobmi:

a/ v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v 
Kamienke.

b/ odvodom  na  účet  obce  Kamienka,   prevodným  príkazom,  ak  v  jednotlivých 
ustanoveniach tohto Všeobecne záväzného nariadenia nie je stanovené niečo iné.

§ 27   Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 

zák. SNR č. 544/1990 Zb., o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Dňom účinnosti  tohto všeobecne záväzného nariadenia  sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Kamienka  č. 7 zo dňa 18.12.2003 o miestnych poplatkoch.

(3) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kamienke 
dňa 18.12.2003

(4) Zmeny  a  doplnky  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  schvaľuje  Obecné 
zastupiteľstvo v Kamienke .

 

 
V Kamienke dňa 14.12.2003                                                          Andrej Sus      
                        starosta obce
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Príloha č. 1

Žiadateľ: ..............................

V ....................., dňa ......................

Obecnému úradu

v ........................

P R l Z N A N l E

k poplatku za užívanie verejného priestranstva

1. Označenie užívateľa verejného priestranstva:

...................................................................................................................................

2. Predmet užívania:

...................................................................................................................................

3. Účel užívania:

...................................................................................................................................

4. Výmera užívania (m2): ...............................................

5. Užívanie verejného priestranstva:

od: ...............................................

do: ...............................................

6. Spôsob platby za užívanie verejného priestranstva:

- do pokladne obecného úradu

- prostredníctvom účtu

7. Iné právne významné skutočnosti:

.................................................................................................................................................
V prípade uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov bude správca miestnych poplatkov 
postupovať v súlade s platnou právnou úpravou.

......................................................
podpis a pečiatka

užívateľa verejného priestranstva

Prílohy: stavebné povolenia, iné doklady
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Príloha č.2

Firma ..............................

prevádzka: ....................................

V Ý K A Z

z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov za mesiac: 

....................................

Druh tovaru Počiatočná 
zásoba Príjem Konečná 

zásoba Predaj Odvod obci 
%

Liehoviny

Víno

Pivo

Tabakové výrobky

Spolu odvod obci ............................,- Sk

Úhrada obci zaslaná dňa ........................ vo výške .............................. ,- Sk

na číslo účtu : .......................................... vo ..................................

VS: ..........................

Údaje spracoval a zodpovedá za ne : .....................................................................

/meno, priezvisko a funkcia vo firme/

V ..........................., dňa .......................                                 ...............................................
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pečiatka a podpis
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