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     Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a 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  

č. 3/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 
 

 
Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v „Katastrálnom území Muránska Lehota“. 

2. Obec Muránska Lehota na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje.  

3. Obec Muránska Lehota na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok). 

4. Obec Muránska Lehota má 199 obyvateľov. 

 

 

Článok II. 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

Základ dane 

 

1. Správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných 

predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije nasledovná hodnota 

pozemku za 1 m2 za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy =   0,2 €.  

 

Takto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku 

nepreukáže znaleckým posudkom. 
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Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty   0,80 % 

b) záhrady                                                                                                          0,50 %   

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                                 0,50 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb                             

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                       2,50 % 

e) stavebné pozemky                                                                                          0,50 %   

 

 

Článok III. 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

Sadzba dane 

       

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:  

a) stavby na bývanie a drobné  stavby,  ktoré  majú  doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu                                                                        0,08 €            

b) stavby   na   pôdohospodársku  produkciu,  skleníky,  stavby 

pre vodné hospodárstvo, stavby využívané   na   skladovanie 

vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie,  vrátane   stavieb   na 

vlastnú administratívu                                                                                  0,10 €   

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                                           0,25 €      

d) samostatne  stojace garáže                                                                                 0,25 € 

e) stavby hromadných garáží                                                                           0,25 € 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou                                     0,25 €  

g) priemyselné   stavby,   stavby   slúžiace   energetike,  stavby 

slúžiace   stavebníctvu,   stavby  využívane   na  skladovanie 

vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu                     0,50 €   

h) stavby  na  ostatné   podnikanie   a   na   zárobkovú   činnosť, 

skladovanie a administratívu súvisiacu s  ostatným  podnika- 

ním a so zárobkovou činnosťou                                                                   0,75 €  

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)                                           0,25 €       

 

 

Článok IV. 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

1. Podľa miestnych podmienok v obci Muránska Lehota sa od dane z pozemkov 

oslobodzujú tieto pozemky: 

a) vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. 

2. Podľa miestnych podmienok v obci Muránska Lehota sa od dane zo stavieb a dane 

z bytov oslobodzujú tieto stavby: 

a) vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

Článok V. 

DAŇ ZA PSA 

 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane sa určuje vo výške 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Sadzba dane 

platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

 

 

Článok VI. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce Muránska Lehota, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta 

v katastrálnom území Muránska Lehota: 

a) všetky miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu 

b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území 

obce 

c) cintorín 

d) verejné priestranstvo pri obecnom úrade  

e) verejné priestranstvo pri budove č. 20 /námestie/ 

2. Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva sú: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. bufety, kiosky, stánky 

a pod. 

b) umiestnenie stavebného zariadenia – napr. prekopávka chodníkov, komunikácií a pod.  

c) predajného zariadenia – ambulantný predaj z motorového vozidla  

d) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 

e) umiestnenie skládky – napr. odpadu 

f) trvalé parkovanie vozidla – osobné motorové vozidlá. 

 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 

a) 0,50 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý 

aj začatý deň.  

 

 

 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Daňovník je povinný písomnou formou podať oznámenie o začatí osobitného užívania 

verejného priestranstva – pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva. 

Daňovník, ktorý poskytuje ambulantný predaj podá oznámenie osobne. 

2. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní správcovi dane každú skutočnosť, ktorá má 

vplyv na výšku stanovenej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva. 

3. Daňovník je povinný oznámiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva 

skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu – najneskôr do 30 dní 

po skončení. 

4. V rámci oznamovacej povinnosti uvedie daňovník nasledovné: 
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- fyzická osoba: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, miesto a účel osobitného užívania 

verejného priestranstva, zmenu alebo ukončenie užívania verejného priestranstva 

- právnická osoba: obchodné meno, sídlo podnikania, miesto a účel osobitného 

užívania verejného priestranstva, zmenu alebo ukončenie užívania verejného 

priestranstva. 

- Vzor písomného oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

5. Pokiaľ deň vzniku a zániku daňovej povinnosti pripadne na sobotu, nedeľu, štátny 

sviatok, deň pracovného pokoja, je daňovník povinný splniť oznamovaciu povinnosť 

v najbližší pracovný deň. 

 

Oslobodenie od dane 

 

1. Daň sa neplatí za kultúrnu, cirkevnú, športovú a školskú akciu usporiadanú na verejnom 

priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne 

a verejnoprospešné účely. 

2. Okrem toho sa daň neplatí v nasledovných prípadoch: 

 a) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej zriadenia 

a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 

 

 

Článok VII. 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane sa určuje vo výške 0,30 € na osobu a prenocovanie. 

 

 

Evidenčná povinnosť a identifikácia 

 

Platiteľ dane je povinný podať obci Hlásenie o počte ubytovacích hostí 15 dní po ukončení 

mesiaca osobne alebo poštou. Náležitosti hlásenia: 

a) fyzická osoba meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt 

b) právnická osoba obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ 

c) objekt, v ktorom sa daňovník odplatne prechodne ubytuje 

d) telefonický kontakt platiteľa dane 

e) počet prenocovaní prechodne ubytovaných, ktorí sú platiaci 

 

 

 

Článok VIII. 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

Sadzba dane 

 

2. Sadzba dane sa určuje vo výške 100,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
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Evidenčná povinnosť a identifikácia 

 

1. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť písomnú preukaznú evidenciu 

ohľadne každého predajného automatu osobitne, ktorá bude obsahovať: 

a) názov a druh predajného automatu 

b) výrobné číslo predajného automatu 

c) druhy ponúkaných tovarov 

d) miesto umiestnenia predajného automatu 

e) vznik a zánik daňovej povinnosti 

f) dátum zaplatenia dane. 

2. Identifikácia predajného automatu: Daňovník je povinný označiť každý automat na 

viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov firmy - prevádzkovateľa, sídlo, IČO, 

dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu a 

evidenčné číslo pridelené správcom dane. 

 

 

Článok IX. 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane sa určuje vo výške 100,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny 

rok. 

 

Evidenčná povinnosť a identifikácia 

 

1. Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný viesť písomne 

preukaznú evidenciu, ktorá musí obsahovať o každom prístroji osobitne tieto náležitosti: 

a) názov a druh nevýherného hracieho prístroja 

b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja 

c) druhy hier poskytujúcich nevýherným hracím prístrojom 

d) miesto umiestnenia, kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza 

e) dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti 

f) dátum zaplatenia dane. 

2. Identifikácia nevýherného hracieho prístroja: Daňovník je povinný označiť každý 

nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov firmy - 

prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky prístroja, 

výrobné číslo, typ prístroja a evidenčné číslo pridelené správcom dane. 

 

 

Článok X. 

POPLATOK 

 

1. Sadzba poplatku a hodnota koeficientu 

 

1. Sadzba poplatku v katastrálnom území Muránska Lehota je 

a) 0,050 € za osobu a kalendárny deň. 

b)  súčet priemerného počtu zamestnancov nezníženého o počet osôb, ktoré majú v obci 

trvalý alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom l 

/§79 ods. 4 písm. a zákona 582/2004 Z. z./ 
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c) súčet priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené 

obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby. 

Obec Muránska Lehota stanovuje výšku koeficientu 1 

2. V obci nie je zavedený množstvový zber a z toho dôvodu sa poplatok určil na kalendárny 

deň. 

 

2. Drobný stavebný odpad 

Postup pri likvidácii drobného stavebného odpadu: 

1. Obyvateľ obce si za účelom zneškodnenia drobného stavebného odpadu objedná 

u spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota veľkoobjemový kontajner 

(VOK). 

2. Poplatky: 

 - pristavenie VOKU - podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. 

Rimavská Sobota 

 - prenájom VOKU- podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. 

Rimavská Sobota 

 - vývoz na skládku - podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. 

Rimavská Sobota 

 - zneškodnenie odpadu na skládke - podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Brantner 

Gemer s.r.o. Rimavská Sobota 

 - zákonný poplatok za zneškodnenie odpadu podľa zákona 329/2018 Z.z.  

    3.   Všetky tieto poplatky si uhradí objednávateľ . 

 

 

Podmienky na vrátenie a zníženie poplatku  

 

      Vrátenie poplatku: 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak mu zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na 

vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti: musí zaniknúť dôvod 

spoplatnenia – zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik práva užívať 

nehnuteľnosť. 

       Zníženie poplatku: 

1. Obec poplatok zníži o 40% za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na 

základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 

nezdržiaval na území obce Muránska Lehota. 

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo obce Muránska Lehota, a to: 

a)   potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, potvrdenie o návšteve 

školy mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý 

navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na 

zníženie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné 

číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta. 

b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa 

o zamestnaní a potvrdenie alebo doklad o ubytovaní 

c)   čestné prehlásenie. 

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. 
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Článok XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje „Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 

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

odpady“, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Muránskej Lehote dňa 

20.11.2019. 

 

3. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota. . 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021. 

 

5. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ bol vyvesený dňa 06.11.2020. 

 

6. Na tomto VZN obce Muránska Lehota sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska 

Lehota dňa 25.11.2020 uznesením číslo 85/2020 . 

 

 

      V Muránskej  Lehote  dňa 30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Miloslav Marčák 

                                                                                                               starosta obce     
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Obec Muránska Lehota, 049 01  Muráň               Príloha č. 1 

 
 

 

 

  O Z N Á M E N I E 

o vzniku/zmene/zániku daňovej povinnosti – Daň za verejné priestranstvo 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov 

 

 

 

 

Meno a priezvisko/obchodné meno: 

 

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

 

Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania: 

 

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

 

 

Miesto a účel osobitného užívania verejného priestranstva:  

 

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

 

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

 

Verejné priestranstvo v m2: ............................................................................................................. 

 

 

Vznik/zmena/zánik užívania verejného priestranstva – uviesť dátum: 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

V Muránskej Lehote dňa  ......................                                    ................................................... 

                                                                                                      vlastnoručný  podpis daňovníka 

 

 

 

 

 


