
1 a) Daň z pozemkov 

   hodnota pozemku určená v zmysle zákona SR č. 582/2004, §7, ods. 4) 

 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 2/2021 

OBCE SVINIA  

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a poplatku o odvádzaní odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou 

 
Obec Svinia ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

1. daň z nehnuteľnosti – a)daň z pozemkov b) daň zo stavieb c) daň z bytov 

2. daň za psa 

3. daň za užívanie verejného priestranstva 

4. daň za ubytovanie 

Obec Svinia ukladá na svojom území: 

5. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. miestny poplatok za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa, miestny poplatok za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad je kalendárny rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Predmet dane Základ 

dane za 

m2 

Ročná sadzba 

dane v % 

Ročná sadzba 

za m2 

a) Orná pôda,chmelnice,vinice, 

ovocné sady 
0,2682 € 0,30 % zo základu dane 0,0008046 € 

b) Trvalé trávne porasty 0,0507 € 0,40 % zo základu dane 0,0002028 € 

c) Záhrady, trvalé trávne 

porasty 
1,85€ 0,30 % zo základu dane 0,00555 € 

d) Lesné pozemky, na ktorých 

sú hospodárske lesy 
0,0907€ 0,60 % zo základu dane 0,0005442 € 

e) Rybníky s chovom rýb 

a ostatné vodné plochy 
1,85€ 1,00% zo základu dane 0,0185 € 

f) Zastavané plochy a nádvoria 1,85 € 0,30 % zo základu dane 0,00555 € 

g) Stavebné pozemky 18,58 € 0,30 % zo základu dane 0,05574 € 

h) Ostatné plochy okrem 

stavebných pozemkov 
1,85 € 0,30 % zo základu dane 0,00555 € 



1b) Daň zo stavieb 

 

V obci Svinia je sadzba zo stavieb nasledovná:: 

a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 

Základom dane je výmera zastavenej plochy v m2. 

Ročná sadzba dane je 0,10 € za každý aj začatý m2. 

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné 

hospodárstvo, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2. 

Ročná sadzba dane je 0,10 € za každý aj začatý m2. 

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2. 

Ročná sadzba dane je 0,30 € za každý aj začatý m2. 

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 

alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2. 

Ročná sadzba je 0,20 € za každý aj začatý m2. 

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem 

stavieb na skladovanie a administratívu 

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2. 

Ročná sadzba je 0,10 € za každý aj začatý m2. 

f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

Ročná sadzba je 1,00 € za každý aj začatý m2. 

g/ ostatné stavby 
Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2 

Ročná sadzba je 0,30 € 
. 

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok 0,10 € za ďalšie podlažie okrem prvého 

nadzemného podlažia. 

l c) Daň z bytov 
 

Ročná sadzba dane z bytov je 0,10 € za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy 

bytu a nebytového priestoru. 
 

2. Daň za psa 

Sadzba dane je 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok. 

 

3. Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,10 € za každý aj začatý m
2
 

osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 

Sadzba dane za ambulantný predaj je 3,00 €. 

 

 

 

 

 



4. Daň za ubytovanie 

Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie. 

 

5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Základná sadzba poplatku je za každú osobu a kalendárny deň: 

0,02739726 €, t.j. 10,00 € 

 

Jeden až päť osôb v domácnosti má nárok na  1 smetnú nádobu 120 litrov.  

Šesť až desať osôb v domácnosti má nárok na  2 smetné nádoby 120 litrov.  

Jedenásť a viac osôb v domácnosti má nárok na  3 smetné nádoby 120 litrov.  

Za každú ďalšiu požadovanú smetnú nádobu naviac občan zaplatí plnú výšku smetnej nádoby podľa kúpnej 

ceny + doplatok podľa počtu osôb v domácnosti, ktorej vzniká na ňu nárok. 

 

Od poplatku sa oslobodzujú držitelia Diamantovej Jánskeho plakety, t.j muži 80 

odberov a ženy 60 odberov, na základe predloženého dokladu. 
 

Podnikatelia majú nárok na jednu smetnú nádobu  120 litrovú. Sadzba poplatku 70,00 € 

na kalendárny rok.  Podnikatelia s  menej ako 50% nou týždennou prevádzkou 35,00 €. 

1 100 litrová Kuka nádoba 350,00 € na kalendárny rok. 

 

 

6. Miestny poplatok o odvádzaní odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou 
 

Sadzba poplatku podľa schváleného VZN č. 2/2015 a Uznesenia č. 5/2015. 

Paušálny mesačný poplatok na osobu 1,50 €.  

Sadzba poplatku u podnikateľov podľa spotreby vodného je 1,40 €/m3.  
 

Obec Svinia nevyrubuje daň z nehnuteľnosti tým daňovníkom, u ktorých je suma 

dane nižšia, alebo rovná 2,00 €. 
Splatnosť poplatku je najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhotnutia. 
 

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Svinia prostredníctvom 

starostu obce a poverenej zamestnankyne Obecného úradu Svinia. 
 
 

Návrh VZN č. 2/2020 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na obecnej tabuli dňa 15.11.2021 

a zvesený dňa 30.11.2021. 

Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v obci Svinia dňa 02.12.2021 

Uznesením číslo 04/2021.  

Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2022. 
 
 

Vo Svinej  15.11.2021              Miroslav Nawrat 

starosta obce 

 

 


