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Všeobecne záväzné nariadenie  Obce   SEMEROVO                  
č.  VI. / 6  / 2011 – A – 2     
o miestnych daniach   

a miestnom poplatku  za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady 
 

     Obec SEMEROVO v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 
ods. 2, § 12 ods. 1. 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, §17 ods.2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a 
§ 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   

u s t a n o v u j e 
  

v š e o b e c n e       z á v ä z n é h o       n a  r i a d e n i e 
o miestnych daniach   

a miestnom poplatku  za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady  
pre 

kalendárny rok 2012 
 

§ 1 
Ú V O D N É     U S T A N O V E N I E 

 1./ Obecné zastupiteľstvo Semerovo 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 náväznosti na § 98 zákona             
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2011  d a ň  z   n e h n u t e ľ n o s t i . 
 2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území obce Semerovo v zdaňovacom období roku 2012.  
 

§  2 
SPRÁVA    DANE 

     1. Správu miestnych  daní  a  miestny   poplatok   za   komunálne   odpady a  drobné  
stavebné   odpady  vykonáva Obec S e m e r o v o  prostredníctvom  Obecného úradu                      
v S e m e r o v e. 
     2. Daňové priznanie  je povinný podať každý, komu vzniká na základe  zákona                      
č. 582/2004 Z.z. o miestnych  daniach  a  miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady            
a  drobné  stavebné   odpady daňová povinnosť, alebo ten , koho na to správca dane 
vyzve. 
     3.  V roku 2012 daňové priznanie sa podáva do 31. januára 2012 a vždy do 31. januára 
následného roka. 
     4.  Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade  v Semerove  v úradných 
hodinách . 
      5. Daňové priznanie musí obsahovať najmä  : 

-meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko , príp. sídlo právnickej osoby   
daňovníka, 
-bližšiu špecifikáciu  dane z nehnuteľnosti - t.j. daň z pozemkov ,stavieb, bytov, 
-predmet dane , 
-presné označenie nehnuteľnosti ,                                                              
-základ dane,  
-spôsob výpočtu dane  /napr. na základe geometrického plánu, premeraním objektu  

  a podobne / 
-výslednú sumu dane 
-spôsob platenia dane 
-dátum a podpis daňovníka                                                                             

     6. K daňovému priznaniu je potrebné - podľa podmienok a situácie - doložiť : 
-doklady o vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k nehnuteľnosti  
-výkresy, príp. kópie z pozemkovej mapy, geometrický plán 

 Tieto doklady je povinný daňovník doložiť vždy na výzvu správcu dane. 
     7.  Bližšie podmienky registračnej a oznamovacej povinnosti  daňových subjektov sú  
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stanovené v § 3l zák. SNR č. 511 / 1992  Zb. o správe daní a poplatkov v znení  
neskorších predpisov  a vo   “Všeobecne záväznom nariadení obce Semerovo 
o bližších podmienkach  registračnej a oznamovacej povinnosti daňových subjektov 
na území obce S e m e r o v o “. 

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V 
§ 3   

Základ dane 
1/ Správca dane  pri výpo čte základu dane z pozemkov  vychádza  zo zákona                           

č. 582/2004 Z.z. vrátane noviel a doplnkov.  
Hodnota pozemkov v Eurách / m2:  
a) orná pôda, chme ľnice, vinice a ovocné sady     0,6984 EUR     
b) trvalé trávne porasty                                                                                0,1354 EUR   
c) záhrady                                                                                                      1, 85    EUR  
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske les y                            0,1354 EUR   
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                 0,1354 EUR  
f) zastavané plochy a nádvoria                                                                     1,85 EUR    
g) stavebné pozemky                                                                                       18,58 EUR    
h) ostatné plochy                                                                                           1,85  EUR     
 

Sadzba dane  
 

     (2) Správca dane na území celej obce SEMEROVO ur čuje ro čnú sadzbu dane z pozemkov  
pre pozemky druhu: 

a)orná pôda , chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,35% zo základu dane  
      = 24,444 EUR / ha   

b) trvalé trávne porasty vo výške 0,55% zo základu dane  
          =  7,447 EUR / ha 

c) záhrady  vo výške 0,55% zo základu dane    =  0,01 EUR / m2 
d) pre lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,55 % zo základu dane   

  =  7,447 EUR / ha 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,55% zo základu 

dane  
  =  7,447 EUR / ha 

f) zastavané plochy a nádvoria  0,55% zo základu dane   =  0,01 EUR / m2 
g) stavebné pozemky 0,90 %  zo základu dane     =  0,167 EUR / m2  
h) ostatné plochy 0,55%  zo základu dane     =  0,01 EUR / m2 

 

D A Ň   Z O    S T A V I E B 
§ 4  

Sadzba dane  
     (1) Správca dane na území celej obce SEMEROVO určuje ročnú sadzbu dane zo 
stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby  vo výške: 

a) 0,09 EUR za stavby na bývanie  a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej 
stavby, 

b) 0,19 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vod-
né hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,17 EUR za stavby rekrea čných a záhradkárskych chát  a domčekov na indivi-
duálnu rekreáciu, 

d) 0,27 EUR za samostatne stojace garáže  a samostatné stavby hromadných gará-
ží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) 0,70 EUR za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace sta-
vebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

f) 1,56 EUR za stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
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g)  0,41 EUR za ostatné stavby  (neuvedená pod písmenom a – f ) 
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie  

0,10 EUR za každé ďalšie podlažie  okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

D A Ň   Z    B Y T O V 
§ 5  

Sadzba dane   
     (1) Správca dane na území celej obce SEMEROVO určuje ročnú sadzbu dane z bytov 
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 
a)  0,11 EUR za byty,  
b)  0,11 EUR za nebytové priestory,  
c/  1,56 EUR za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podni kanie a inú zárobkovú  
činnos ť, 
d/  0,335 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž. 
 

§ 6  
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

     (1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov o slobodzuje  
       a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 
       b) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené 
za účelom podnikania , 
       c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. 
      (2) Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemko v vo výške 
   a) 15% z daňovej povinnosti na pozemky za zastavané plochy a nádvoria, ktorých 
vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú 
potrebu. 
    (3) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje 

a) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej 
rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku, 

b) stavby slúžiace zdravotníckym zariadeniam. 
  (4) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavie b a bytov vo výške : 

a) 35% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) 15% na byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich 
trvalé bývanie. 

§ 7  
Vyrubovanie dane 

1) Daň z pozemkov, stavieb a bytov  sa vyrubí do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia.  
 

Platenie dane 
     (2) Správca dane na rok 2011 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná 
v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 31. júla, 30. septembra  a 30. 
novembra bežného roka, na ktorý sa da ň vyrubuje. 

 

ČASŤ DRUHÁ  
DAŇ   ZA   PSA  

§ 8 
P r e d m e t       dane 

 Daň  za  psa  sa  platí  za  každého  psa  staršieho  ako   6  mesiacov, ktorý musí mať 
registračnú známku, ktorú majiteľ musí na Obecnom úrade zakúpiť v cene 0,66 EUR .  
        Predmetom dane nie je viď § 22 ods. 2 a – d zákona č. 582/2004. 

§ 9 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, psov . Pravidlá 
chovu zvierat ustanovuje VZN.  
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§ 10 
Oznamovacia povinnos ť 

Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa staršieho ako 6 mesiacov  na 
Obecnom úrade Semerovo do 15 dní po jeho nadobudnutí.  

 

§ 11 
Sadzba dane 

Sadzba dane za jedného psa ro čne je:  4,50 EUR  
 

§ 12  
Splatnos ť dane 

Daň sa platí v hotovosti  do pokladne Obce Semerovo bez vyrubenia, do 31. januára 
bežného roka. 

 

ČASŤ TRETIA 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 13 
D e f i n o v a n i e   verejného  priestranstva 

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona je najmä cesta, miestna 
komunikácia, námestie, chodník, predajné stoly.  

Verejnými priestranstvami sú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem 
tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku 
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.  

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie 
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a dočasné parkovanie vozidla na 
vyhradenom priestore. 

Trvalým parkovaním nákladného vozidla sa rozumie vyhradenie priestoru              
z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo 
fyzickej osoby.  

§ 14 
Daňovník 

Daňovník je fyzická a právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.  
 

§ 15 
S a d z b a      d a n e 

Pre stanovenie výšky sadzieb jednotlivých daní sa vychádzalo z účelu používania 
verejného priestranstva :  

S a d z b y    dane 
 
a/ za prechodné umiestnenie predajného zariadenia                     6,00 EUR / deň / akcia 
 

b/ za prechodné umiestnenie zariadenia cirkusu,  
    lunaparku a iných atrakcií                                                                   nevyb erá sa 
 

c/ za umiestnenie stavebného zariadenia                                        0,33 EUR / m2/ deň  
 

d/ za umiestnenie  skládky stavebného materiálu                           0,33 EUR / m2/ deň  
 

e/ za zabratie verejného priestranstva                                              0,33 EUR / m2/ deň   
 
f/ za trvalé parkovanie vozidla nákladné vozidlo do  3,5 t  ..        130,00 EUR / rok 
 

g/ za parkovanie vozidla na verejnom priestore nad 3,5 t ...            2,00 EUR / deň            
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§ 16 
Oslobodenie  od  dane 

Od dane sú oslobodené : 
 - kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo 

akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.  
    -  predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich  
           umiestnenie vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. 
   - trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých /nemobilných/  
          označených   

- lunaparky a predajné miesta cez hodové slávnosti a predvianočné predajné trhy 
 

§ 17  
O z n a m o v a c i a    p o v i n n o s ť 

Daňovník je povinný oznámiť užívanie verejného priestranstva:  
- pri prechodnom užívaní verejného priestranstva najneskôr l deň pred začatím  
         užívania verejného priestranstva,  
- pri skládkach najneskôr v deň umiestnenia skládky, 
- pri ostatných spôsoboch užívania najneskôr v deň užívania. 
  

§ 18 
Spôsob vyberania dane 

Daň podľa pol. a/ a b/ sa platí vopred v hotovosti do pokladne Obce Semerovo. 
Daň podľa pol. c/ až e/ sa platí v hotovosti do pokladne obce, pri podaní písomného 

oznámenia. 
Daň podľa pol. c/ až e/ sa vyrubuje platobným výmerom pri nesplnení oznamovacej 

povinnosti. 
ČASŤ   ŠTVRTÁ  

DAŇ  ZA   PREDAJNÉ   AUTOMATY 
 

§ 19 
Predmet    dane 

Daň sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov, ďalej len "predajné automaty", 
ktoré po vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej prípadne 
zahraničnej mene alebo platobnej karty vydajú zákazníkovi vybraný tovar.  

 

§ 20 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo ho 
prevádzkuje.  

§ 21 
Oznamovacia    povinnos ť 

Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzkovania predajného automatu 
písomne oznámiť na OcÚ Semerovo, kde bude predajný automat umiestnený. 
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 
údajov: 

a/ obchodné meno podnikateľa,  
b/ sídlo , IČO,  
c/ dátum umiestnenia, začatia prevádzkovania, miesto umiestnenia.  

 
§ 22 

O s l o b o d e n i e 
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:  
a/ výlučne lístky hromadnej dopravy,  
b/ predajný automat zdravej výživy na ZŠ, MŠ 
c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb. 
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§ 23 
Sadzba dane 

Sadzba dane  je   180 EUR  ročne za jeden predajný automat . 
 

§ 24 
Vznik da ňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom 
priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného 
priestranstva v obci.  

§ 25 
Spôsob vyberania dane 

Daň  sa platí vopred v hotovosti do pokladne Obce Semerovo. 
 

ČASŤ   PIATA  
DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  PRÍSTROJE  

 

§ 26 
Predmet   dane 

Daň sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov 
na zábavné hry /ďalej len zábavné hracie prístroje/, do ktorých sa na začatie  a 
pokračovanie hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej prípadne v zahraničnej 
mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru. 

§ 27 
Daňovník 

 Daňovníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo 
prevádzkuje.  

 

§ 28 
Oznamovacia    povinnos ť 

Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzkovania nevýherného hracieho 
prístroja písomne oznámiť na OcÚ Semerovo, kde bude prístroj umiestnený. 
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 
a/ obchodné meno podnikateľa,  
b/ sídlo , IČO,  
c/ dátum umiestnenia, začatia prevádzkovania, miesto umiestnenia. 

 
§ 29 

Sadzba    dane 
Sadzba dane je  180 EUR  ročne za jeden zábavný hrací prístroj. 

 

§ 30 
Spôsob vyberania dane 

Daň  sa platí vopred v hotovosti do pokladne Obce Semerovo. 
  

ČASŤ   ŠIESTA 
MIESTNY   POPLATOK   ZA   KOMUNÁLNE   ODPADY                                                       

A  DROBNÉ  STAVEBNÉ   ODPADY 
 

§ 31 
PREDMET  POPLATKU  

      1. Miestny   poplatok   za   komunálne   odpady a  drobné  stavebné   odpady 
(ďalej len "poplatok") sa platí za  odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vznikol na 
území obce SEMEROVO (ďalej len obec). 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 
a) fyzická osoba ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
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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 ďalej len nehnuteľnosť.  
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. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný  
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať 
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu 
trvalého pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový  zber.  

4 Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe  
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na 
to určenom, 
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo 
z iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo 
ju užíva aj poplatník, alebo 
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri 
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.  

     5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný  
          poplatok ručí 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov, alebo ide o bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok 
ručí zástupca alebo správca spoluvlastníkov alebo bytového domu, s ktorým majú 
vlastníci uzatvorenú zmluvu alebo dohodu o výkone správy nehnuteľnosti alebo 
obytného domu; 

b) správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, 
(ďalej len platiteľ).  

      6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo  
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

      7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti,  
plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba 
prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom 
rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo 
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti 
ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná 
oznámiť obci. 

    8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená  
         v odseku 2.  
 

§ 32  
Sadzby poplatku pri pravidelnom 

dvojtýždennom vývoze za komunálne odpady organizova ný obcou 
 
vekovej kategórii obyvateľov : 
 
1./         a) od 0 - 15 rokov, nad 60 rokov, inval idi, piaty a ďalší člen rodiny   0, 03 EUR  / de ň 
                                                    

b) od 16 - 60 rokov                                                                                  0, 04 EUR  / deň  
                                                    
2./  za nehnute ľnos ť využívaná, ako chalupa                                                     0, 04 EUR   / deň 
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3./  obchody a pohostinské zariadenia  za každého p racovníka                       0, 04 EUR   / deň 
 
4./  základná škola  za každého žiaka                                                                               neplatí     
 
5./   materská škola  za každého žiaka                                                                              neplatí 
 
6./a. Agrospol Semerovo - družstvo po čet pracovník s PZ                             0,04 EUR /  deň / prac.   
  
    b. RAB spol. s r.o. Semerovo po čet prac. s PZ        0,04 EUR  / deň / prac.   
 
7./  PO alebo FO za každého pracovníka                                                             0,04 EUR  / deň / prac.   
 
 

§ 33 
Oznamovacia povinnos ť 

Poplatníci poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú poplatníkmi 
poplatku. Poplatníci poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre 
správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa keď táto 
skutočnosť nastala.  

Pri trvalom pobyte v obci  Semerovo do 1. 1. príslušného roka a priebežne. 
 

§ 34 
Obec separuje nasledovné druhy odpadu 

 1. Obec Semerovo vykonáva separovaný zber nasledovných komodít komunálneho 
odpadu : 

plasty           papier          textil                  sklo 
elektronický šrot                  autobatérie                  biologický odpad 

stavebný odpad                   železný šrot                           biela technika 
 2. Každý poplatník je povinný túto separáciu vykonávať podľa pokynov obce.  

 

§ 35   
Zníženie sadzby poplatku 

Zníženie sadzby poplatku :  
Dedičom po zosnulom občanovi  sa vráti pomerná časť poplatku.  
Študentom na stredných a  vysokých školách  sa poskytuje zníženie o 50%  z  príslušného   

poplatku na základe potvrdenia o návšteve školy. 
Obec zníži poplatok pomerne za obdobie za ktoré poplatník preukáže: 
- na základe čestného prehlásenia, že sa v určenom období dlhodobo zdržiaval v zahraničí  
Obec zníži poplatok do 15 dní odo d ňa preukázania skuto čnosti, odôvod ňujúcej  zníženie 
poplatku. 
Zlučovanie zníženia sadzieb nie je prípustná. 
 

§ 36 
Odpustenie   poplatku 

Obec odpúšťa poplatok poplatníkom uvedených v §32 ods. 4 a 5 tohto VZN 
 

§ 37 
Splatnos ť   poplatku 

Poplatky uvedené v tomto VZN vyrubí platobným výmerom obec SEMEROVO   
               do 15. 2. príslušného roka a sú splatné : 
 
a./           - osamelý ob čan alebo dvoj členná rodina do 31. marca príslušného roka 
               - troj a viac členná rodina :     25% poplatku do 31. marca príslu šného roka 
                                                 25% poplatku do 30. júna príslušného roka 
        25% poplatku do 31. augusta príslušného rok a 
                                                            25% poplatku do 31. októbra príslušného ro ka 
                                              v mim oriadnych prípadoch sa povo ľujú aj mesa čné splátky 
b./          -  PO a FO splatia poplatok  do  31. m arca príslušného roka. 

 



 10 

ČASŤ   SIEDMA 
DAŇ   ZA   UBYTOVANIE 

 

§ 38 
PREDMET  DANE 

Obec Semerovo túto da ň neuplat ňuje z dôvodu podpory turizmu v našej obci.  

 
§ 39 

ZÁVEREČNÉ    USTANOVENIE 
 

 1/ Pokia ľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje s a na zákon č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom unálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 2) Dňom ú činnosti nového všeobecne záväzného nariadenia o mie stnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné s tavebné odpady sa menia poplatky a 
dane v roku 2012. Na nedoplatky daní a poplatkov za  predošlé roky platia VZN a platobné 
výmery pod ľa VZN na ten ktorý príslušný rok, kedy boli vyruben é. 

3) Obecné zastupite ľstvo Semerovo sa na tomto všeobecne záväznom nariad ení 
o miestnych daniach  a miestnom poplatku  za komuná lne  odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2012 uznieslo d ňa  10. 12. 2011 číslom uznesenia:   VI. / 6 / 2011 – A – 2. 

4) Obecné zastupite ľstvo Semerovo na svojom 7. mimoriadnom zasadnutí                        
dňa 12. 12. 2011 schválilo opravu zrejmých nesprávnos ti v § 15 a §32 a vyhlásilo VZN 
v plnom znení číslom uznesenia: VI. / 7 / 2011. 

§ 40 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda ú činnos ť 1. januára 2012. 
V Semerove, d ňa 10. 12. 2011 
V Semerove, d ňa 12. 12. 2011 

 
 
 
                                                                                                                       Imrich Hrabovský v.r. 

                                                                                                 staro sta obce Semerovo 
                                                                                                                      VZN podpísané 12.12.2011 

 
Za  schválenie   

                      VZN O miestnych daniach a mie stnom poplatku za komunálne odpady   
     a drobné stavebné odpady na rok 2012  

h l a s o v a l i  : 
Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka  Mičeková,  

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 
-   VZN  schválené -   

 
Za schválenie opráv zrejmých nesprávností pri opiso vaní  

vo VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za k omunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 201 2 v §15 a §32           
a vyhlásenie VZN O miestnych daniach a miestnom pop latku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 

v plnom znení  

 h l a s o v a l i  : 
Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marek Lisický, Daniela Litavská , Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

-   VZN po oprave zrejmých nesprávností  schválené v plnom znení -   
 
 

VZN obce schválené a vyhlásené 10. 12. 2011  v pria mom prenose na Infokanáli semerovskej televízie,   
následne vo vitríne obce a na web stránke obce, aj po odstránení zrejmých nesprávností  12.12. 2012.   

 
 
VZN zverejnené :  10. 11. 2011   k návrhu neboli vz nesené žiadne pripomienky 
        schválené ................................. .............................   :  10. 12. 2011 
        schválené po odstránení zrejmých nesprávnos tí  :  12. 12. 2011  
        účinné     .......................................... .....................    :    1.  1. 2012   


