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V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

č. 4/2015    
 

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

na   území   obce Liptovské Matiašovce 
 
Obec Liptovské Matiašovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1  zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   
odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov   

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

I. č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

§  1 
Predmet dane 

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje miestne dane 
a miestny poplatok za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady na území obce 
Liptovské Matiašovce. 

(2) Obec Liptovské Matiašovce na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
a/ daň z nehnuteľností 
b/ daň za ubytovanie 
c/ daň za užívanie verejného priestranstva 

(3) Obec Liptovské Matiašovce na svojom území ukladá miestny poplatok za   
komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady. 

 
§ 2 

Zdaňovacie obdobie 
Zdaňovacím  obdobím dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady je kalendárny rok. 
        Zdaňovacím obdobím dane za ubytovanie je doba (počet prenocovaní) počas ktorej sa 
fyzická osoba odplatne prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení. 

Zdaňovacím obdobím dane za užívanie verejného priestranstva je doba (každý aj 
začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo. 

 



II. č a s ť 
MIESTNE DANE 

 
Daň z nehnuteľností 

 
Daň z pozemkov 

 
§ 3 

Sadzba dane 
 Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Liptovské Matiašovce je pre všetky 
druhy pozemkov 0,25%. 
 

Daň zo stavieb 
 

§ 4 
Sadzba dane 

Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Liptovské Matiašovce je za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy nasledovná 
a/  0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu 
b/ 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby  využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu 
c/ 0,149 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov  na individuálnu 
rekreáciu.  
d/ 0,132 € za samostatne stojace garáže a za stavby určené alebo  používané na tieto účely 
postavené mimo bytových domov. 
e/ 0,165 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  stavebníctvu 
okrem stavieb na skladovanie a administratívu. 
f/ 0,330 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,  skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 
g/ 0,099 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/ 

Správca dane určuje príplatok za podlažie vo výške 0,03 € za každé ďalšie nadzemné 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

§ 5 
Oslobodenie od dane  

Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené: 
- pozemky na ktorých sú cintoríny 
- pozemky verejne prístupných parkov 
 

§ 6 
Vyrubovanie dane 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1 € nebude vyrubovať ani vyberať. 
 

§ 7 
Platenie dane 

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru. 

 



Daň za ubytovanie 
 

§ 8 
Sadzba dane 

Sadzba dane  je 0,50 € na osobu a prenocovanie.  
O vybratej dani vedie  prevádzkovateľ (ďalej len platiteľ dane)  evidenciu  v "knihe 

ubytovaných". Daň za ubytovanie platiteľ dane vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, 
v hotovosti v eurách..  

O zaplatení dane platiteľ dane vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými 
náležitosťami pre daňovníka a kópiu si uchová pre účely daňovej kontroly. 

 Daň platiteľ dane  odvádza  obecnému úradu nasledovným spôsobom : 
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu 
b/ na účet obecného úradu poštovou poukážkou  
a to v týchto lehotách:  k 30.4. bežného roka 

k 30.10. bežného roka 
Platiteľ dane je povinný v uvedených termínoch splatnosti predložiť správcovi dane aj knihu 
ubytovaných na kontrolu. 

 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
§ 9 

Sadzba dane 
 Sadzba dane za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň  osobitne užívanie verejného 
priestranstva a každý aj začatý m2 dočasného parkovania motorového vozidla je 0,16 € za m2 
a deň. 
 Daň je splatná vopred na základe nahlásenia osobitného užívania verejného 
priestranstva. 
 

III.  č a s ť 
MIESTNY POPLATOK 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

§ 10 
Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku za komunálny odpad je 0,0356 € na osobu s trvalým alebo 
prechodným pobytom v obci  a kalendárny rok 13 € na osobu a rok). 

(2) Sadzba poplatku za komunálny odpad pre rekreačné chaty a prechodne obývané 
obytné domy je 13 € na kalendárny rok. 

(3) Sadzba poplatku za komunálny odpad pre právnické osoby je stanovená vo výške 
13 € na zamestnanca evidovaného na pracovisku v katastri obce. 

(4) Sadzba poplatku za komunálny odpad u ubytovávateľov sa stanovuje vo výške 
0,10 € za ubytovaného podľa počtu prenocovaní. Poplatok za KO od ubytovaných vyberá pre 
obec a ručí zaň ubytovávateľ.  

(5) Poplatok za komunálny odpad sa určuje na obdobie kalendárneho roka. Poplatok 
podľa bodov 1 až 3 obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 



 (6) Splatnosť poplatku podľa bodu 4 je v lehotách platenia dane za ubytovanie a to 
k 30. 4. a k 30.10. bežného roka 
            (7) Sadzba poplatku  za drobný stavebný odpad  je 0,03 € za kg bez obsahu škodlivín 
/množstvový zber podľa § 81 ods 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch/. Poplatok je splatný 
pri vzniku poplatkovej povinnosti.  
 

IV.  č a s ť 
Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 

 
§  11 

        Spoločné ustanovenia 
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec Liptovské 

Matiašovce prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce  Liptovské 
Matiašovce.  

 
§ 12 

Záverečné  ustanovenia 
(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  

odkazuje sa na zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. a zákon NR SR   č. 563/2009 
 Z. z..  o  správe  daní  a  poplatkov  /daňový poriadok/ v  znení neskorších predpisov. 

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne 
záväzné nariadenie 1/2012. 

(3) Toto  všeobecne záväzné  nariadenie bolo schválené uznesením  obecného 
zastupiteľstvo  č. 53/2015 dňa 11.12.2015 a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia. 

(4)   Účinnosť nadobúda dňa 01. 01. 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Ján     J a ň á k  
                   starosta obce  
 

 

 
 


