
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Sabinov č. 11/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien  
 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) schválilo na svojom 

zasadnutí dňa 10.12.2020 pre územie mesta Sabinov toto všeobecne záväzné nariadenie:  
 

 
Prvá časť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 

Druhy miestnych daní 
 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. rozhodlo v nadväznosti 
na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z., že mesto Sabinov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 tieto 

dane a poplatky: 

1) miestne dane 
a) daň z nehnuteľnosti, 

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, 

2) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

 
Druhá časť 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 
Článok 2 

Úvodné ustanovenia 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v zákone 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení zmien a doplnkov a upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, 

základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto 
všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, výpočet dane z nehnuteľnosti, oslobodenie 

vybraných druhov nehnuteľností a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 
povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane, platenie dane.  

 

Článok 3 
Daň z pozemkov 

 
1. Správca dane v zmysle osobitného zákonného splnomocnenia1 stanovuje, že namiesto hodnoty 

pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zistenej za 1 

m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku za 1 
m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení, a to vo výške 0,099 Eur.   

                                                           
1 § 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov 



2. Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov sa v súlade s ustanovením § 8 ods. 

2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje takto: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,46 %, 
b) záhrady vo výške 0,75 %, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,75 %, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a hospodársky 

využívané vodné plochy vo výške 0,35 %,  

e) stavebné pozemky vo výške 0,45 %. 
3. Ročná sadzba dane na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiská nevyhradeného 

nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, 
transformačná stanica alebo predajný stánok sa v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona 

o miestnych daniach a miestnom poplatku určuje takto: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávnaté porasty 1,38 %, 

b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,61 %. 

 
 

Článok 4 
Daň zo stavieb 

 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý i začatý m² zastavanej plochy sa v súlade s ustanovením § 
12 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje takto: 

a) 0,253 € - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 

b) 0,253 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

c) 0,425 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
d) 0,690 € - samostatne stojace garáže, 

e) 0,690 € - stavby hromadných garáží, 
f) 0,690 € - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  

g) 1,840 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

h) 2,530 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  

i) 0,805 € - ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

2. Pri viacpodlažných stavbách sa v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach 
a miestnom poplatku určuje príplatok za podlažie vo výške 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia. 
 

 
Článok 5 

Daň z bytov 

 
1. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu sa v súlade s ustanovením 

§ 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje na výšku 0,253 €. 
2. Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru 

v bytovom dome sa v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom 

poplatku určuje takto: 
a) vo výške 0,380 € pri nebytovom priestore slúžiaceho ako garáž,  

b) vo výške 1,183 € pri nebytovom priestore určeného na administratívu, zariadenie obchodu 
a služieb, stravovacie zariadenia, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť,  

c) vo výške 0,380 € pri nebytovom priestore určeného na ostatnú nezárobkovú činnosť 
neuvedenú v písmenách a) a b) tohto odseku. 

 

 
 

 



Článok 6 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v súlade s ustanovením § 
17 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku pre: 

- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.   

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov v súlade s ustanovením § 17 ods. 
2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku: 

 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej 

núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich 
osobnú potrebu. 

3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov 
v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku pre: 

-    stavby užívané na účely sociálnej pomoci  

4. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku takto: 

a) 50 % z daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo 
vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) 50 % z daňovej povinnosti za  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 
garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na 

ich dopravu. 

5. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať. 
 

 
Tretia časť 

DAŇ ZA PSA 

 
Článok 7 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní psov sú uvedené v zákone o miestnych daniach a miestnom 

poplatku a upravujú daňovníka dane za psa, predmet dane za psa, základ dane za psa, sadzbu dane za 
psa, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane, povinnosť predkladania daňového priznania, 

vyrubenie dane, platenie dane. 
 

Článok 8 
Predmet úpravy 

 

Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia 
§ 29 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.  

 
 

Článok 9 

Sadzba dane 
 

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok  25,00 €. 
 

 
2. Takto určená sadzba dane sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

 
 



Článok 10 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
1. Správca dane ustanovuje, že  poskytuje oslobodenie od dane za psa pre: 

a) členov mestského športového kynologického klubu, ktorí budú reprezentovať mesto 
Sabinov na pretekoch a súťažiach (výbor klubu predloží do konca novembra príslušného 

roka zoznam reprezentantov na ďalší rok a taktiež výsledky zo súťaže, na ktorých sa počas 

roka zúčastnili), pričom oslobodenie platí maximálne pre piatich členov kynologického 
klubu, ale len pre jedného psa u každého z nich, 

b) príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, mestská polícia a obchodné spoločnosti 
založené mestom, 

c) držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. 

d) služobné psy policajného zboru 

2. Správca dane ustanovuje, že  poskytuje zníženie dane za psa takto:  
a) 50 % z dane iba za jedného psa osamelým dôchodcom (aj manželom dôchodcom) bez 

vekového ohraničenia, ak psa držia v mieste svojho trvalého bydliska, daň sa nezníži, ak v 
evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba, 

b) 50 % z dane členom športového kynologického klubu. Zníženie dane sa poskytne najviac 

na 2 psov u jedného člena kynologického klubu. Zníženie dane sa neposkytne, ak ide o 
chov a výcvik psa na komerčné účely (na jeho ďalší predaj). 

3. Nárok na zníženie podľa ods. 2 písm. a) je možné uplatniť oznámením spojenia „osamelý dôchodca“ 
v poznámke tlačiva k priznaniu dani za psa.  

4. Požiadať o zníženie podľa ods. 2 písm. b) je možné najneskôr do konca januára príslušného 
zdaňovacieho obdobia vo forme písomnej žiadosti. 

 

 
Štvrtá časť 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
 

Článok 11 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva sú uvedené 
v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ 

dane, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane,  oznamovaciu povinnosť, vyrubenie 

dane, platenie dane. 
 

Článok 12 
Predmet úpravy 

 
Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za užívanie verejného priestranstva podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.  

 
 

Článok 13 
Určenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami  

a osobitných spôsobov ich užívania 

 
1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia2 

najmä: 
 pozemné komunikácie (cesty a chodníky) a pozemky (mestská zeleň a trhové miesta) na 

Námestí slobody, 

 pozemky (priestranstvo) pri MsKS na ul. J. Borodáča,  

                                                           
2 § 36 zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov 



 parkoviská a miestne komunikácie na ul. 17. novembra, Prešovská, Murgašova, Hollého, 

Kpt. Nálepku, 9. mája a Komenského pred nákupnými strediskami,  

 športový areál, trhové miesta  

 iné verejnosti prístupné pozemky a pozemné komunikácie v meste, ktoré sú vo vlastníctve 

mesta, okrem tých, ku ktorým majú fyzické a právnické osoby právo hospodárenia na 

základe zmluvného vzťahu s mestom. 
2. Osobitným spôsobom užívania verejných priestranstiev podľa odseku 1 sú najmä: 

 umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

 umiestnenie stavebného materiálu, stavebného a predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

lunaparku a iných atrakcií, skládky odpadu, 
 umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, 

 umiestnenie informačno-reklamných zariadení na chodníkoch na Námestí slobody, ul. 

Prešovská, ul. 9. mája a ul. Murgašova 

 rozkopávky verejných priestranstiev odlišných od zvláštneho užívania pozemných 

komunikácií (napr. najmä zelene). 
 

 

Článok 14 
Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň takto: 

a) 0,33 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, skládky 

odpadu, rozkopávku, 
b) 0,15 €/m2/deň za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni a za 

umiestnenie informačno-reklamných zariadení, 
c) Záber verejného priestranstva za každý aj začatý m2 pre stavebníkov, ktorí potrebujú zabrať 

verejné priestranstvo vo výmere a v čase trvania nevyhnutnom na realizáciu stavebnej 

údržby budovy je spoplatnený sadzbou 0,01 €/m2/deň. 
 

Článok 15 
Oznamovacia povinnosť 

 

Daňovník si splní svoju povinnosť oznámiť vznik, zmenu alebo zánik osobitného užívania verejného 
priestranstva mestu Sabinov, najneskôr v deň skutočnosti ovplyvňujúcej daňovú povinnosť na tlačive 

vydanom mestom Sabinov, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 
 

 

Článok 16 
Oslobodenie od dane 

 
Správca dane ustanovuje, že  poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva pre: 

a) užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného alebo 
akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

b) osobitné užívanie verejného priestranstva v čase konania Sabinovského jarmoku, ktoré je 

spoplatnené v zmysle Organizačného poriadku Sabinovského jarmoku, 
c) užívanie verejného priestranstva pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, 

ktorý prevádzkujú cukrárne, reštauračné a pohostinské zariadenia využívajúce 

verejné priestranstvo na sedenie pred prevádzkou, 

d) zvláštne užívanie miestnych komunikácii v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych 

predpisov3.  
 

 

                                                           
3 § 6 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

§ 9 a 11 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb.,  ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  



 

 

 
Piata časť 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
 

Článok 17 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní ubytovania sú uvedené v zákone o miestnych daniach a miestnom 
poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ dane, sadzbu dane, vyberanie dane a správu 

dane. 
 

Článok 18 

Predmet úpravy 
 

Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za ubytovanie podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 43 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 

 
Článok 19 

Sadzba dane 
 

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 1,00 € za osobu a prenocovanie. 
 

 

 
Článok 20 

Vedenie evidencie na účely dane 
 

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť preukaznú evidenciu v knihe ubytovaných, v ktorej bude:  

 meno a priezvisko daňovníka 

 adresa trvalého pobytu daňovníka 

 číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu daňovníka 

 dátum príchodu a dátum odchodu z ubytovacieho zariadenia. 

 
 

Článok 21 
Osobitné ustanovenia o vyberaní daní, oznamovacej povinnosti a odvode dane správcovi 

dane 
 

 

1. Daň za ubytovanie vyberá platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, pri nástupe daňovníka 
do zariadenia v hotovosti v eurách, o zaplatení dane vyhotoví príjmový pokladničný doklad s 

predpísanými náležitosťami. 
2. Platiteľ dane je povinný splniť si tieto oznamovacie povinnosti: 

a) registračnú povinnosť najneskôr v deň začatia poskytovania činnosti, ktorá je predmetom 

dane, na tlačive vydanom mestom Sabinov, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN, 
b) oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane na účely vyrubenia dane za ubytovanie v lehote 

do 31. januára na tlačive vydanom mestom Sabinov, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto VZN. 
3. Správca dane na základe oznamovacej povinnosti platiteľa dane vypočíta daň za ubytovanie, ktorú 

vyrubí rozhodnutím. 

4. Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platiteľ daň odvedie do 
pokladne mestského úradu alebo na účet mesta. 

 
 

 



 

 

 
Článok 22 

Oslobodenie od dane 
 

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie pre: 

a) lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, 
pokiaľ slúžia výhradne tomuto účelu,  

b) lôžka slúžiace pre ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,  
c) lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej 

činnosti fyzických osôb,  
d) lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,  

e) lôžka v sociálnych službách a lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely, 

f) lôžka využívané na rekreačne organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi 
základných a stredných škôl v SR. 

 
Šiesta časť 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
Článok 23 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní predajných automatov sú uvedené v zákone o miestnych 
daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ dane, sadzbu dane, 

vznik a zánik oznamovacej povinnosti a správu dane. 

 
Článok 24 

Predmet úpravy 
 

Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za predajné automaty podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 
 

Článok 25 
Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok takto: 
a) 40,00 € za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov 

tovaru, 
b) 70,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru, 

c) 200,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol najviac 10 druhov, 
d) 300,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol viac ako 10 

druhov. 

 
 

Článok 26 
Osobitné ustanovenia o evidencii na účely dane 

 

1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: 
 obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo. IČO, 

 sídlo prevádzky, kde je predajný automat umiestnený, 

 dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 

 druh predajného automatu a výrobné číslo. 

2. Daňovník je povinný viesť základné údaje o predajnom automate a to:  

 názov predajného a druh predajného automatu,  

 výrobné číslo, 

 umiestnenie predajného automatu, 



 dátum začatia prevádzkovania,  

 obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.  

3. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných 

automatov. 

 
 

Článok 27 
Oslobodenie od dane 

  

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za predajné automaty pre: 
a) predajné automaty na mlieko umiestnené na verejných priestranstvách, 

b) predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej výživy umiestnené v 
priestoroch škôl a školských zariadení. 

 
Siedma časť 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
Článok 28 

Úvodné ustanovenie 
 

Základné ustanovenia o zdaňovaní nevýherných hracích prístrojov sú uvedené v zákone o 

miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka dane, predmet dane, základ dane, 
sadzbu dane, vznik a zánik oznamovacej povinnosti a správu dane. 

 
Článok 29 

Predmet úpravy 
 

Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za nevýherné hracie prístroje podľa 

splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 
 

 
Článok 30 

Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok takto: 

a) 100,00 € - bowling (za jednu dráhu), 
b) 100,00 € - počítačové hry (za jeden prístroj), 

c) 50,00 € - biliard, šípky, stolný futbal, stolný hokej, airhockey, boxer a iné silové stroje, gulečník 
a všetky ostatné neuvedené v písmenách a), b) a d), 

d) 35,00 € - internet PC. 

 
Článok 31 

Osobitné ustanovenia o evidencii na účely dane 
 

1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 

 obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo. IČO, 

 sídlo prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený, 

 dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 

 druh nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo. 

2. Daňovník je povinný viesť základné údaje o nevýherných hracích prístrojoch a to:  
 názov predajného a druh predajného automatu,  

 výrobné číslo, 

 umiestnenie predajného automatu, 

 dátum začatia prevádzkovania,  

 obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.  

3. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných 

hracích prístrojov. 



 

 

Ôsma časť 
POPLATOK 

 
Článok 32 

Úvodné ustanovenie 

 
1. Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené 

v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú poplatníka, sadzbu poplatku, určenie 
poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a splatnosť, vyrubenie poplatku podľa 

pomôcok a vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.  
2. V meste Sabinov je zavedený len množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

3. Mesto Sabinov je na základe žiadosti povinné zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý preukáže, že: 
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné, 

b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred 
stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.  

 

Článok 33 
Predmet úpravy 

 
Predmetom je určenie sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob, 

formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 
podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 

1 alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona v zmysle splnomocňovacieho 

ustanovenia § 83 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 
 

 
Článok 34 

Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je: 

a) pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) a pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. 
c) zákona  o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorí nepožiadajú o množstvový zber vo 

výške 0,0685 €/ za osobu a kalendárny deň 

b) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona  o miestnych daniach a miestnom 
poplatku, ktorý požiada o množstvový zber vo výške: 

             0,075 € za 1 l komunálneho odpadu pre zberné nádoby od 100 l do 999 l 
            0,050 € za 1 l komunálneho odpadu pre zberné nádoby od 1000 a viac 

 
c)  pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) a pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a 

písm. c) zákona  o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobný stavebný odpad vo 

výške 0,015 € za kg. 
 

Článok 35 
Hodnota koeficientu 

 

Mesto Sabinov ustanovuje hodnotu koeficientu pre výpočet ukazovateľa produkcie 
komunálnych odpadov v zmysle § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 

vo výške 1. 
 

Článok 36 
Zberné nádoby pre množstvový zber 

 

Mesto Sabinov stanovuje pre zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri 
množstvovom zbere tieto druhy zberných nádob:  

 zberná nádoba o objeme 110 l, 



 zberná nádoba o objeme 1100 l. 

 

 

Článok 37 
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 

 
1. Správca poplatku a poplatník uzavrú na základe žiadosti (príloha č. 7) dohodu o množstvovom 

zbere. 

2. Správca poplatku v dohode podľa odseku 1 tohto článku uvedie číslo účtu správcu poplatku, kód 
banky, peňažný ústav, variabilný symbol a konštantný symbol.  

3. Poplatok sa platí v splátkach určených v dohode podľa odseku 1 tohto článku. 
4. Poplatok sa môže platiť:  

a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku, 
b) v hotovosti do pokladne správcu poplatku pri platbách do 300,- Eur. 

c) poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti pri platbách do 300,- Eur na určenom 

mieste príslušného VZN. 
 

 
Článok 38 

Osobitné ustanovenia 

 
Mesto Sabinov ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí 

zaň: 
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť vo spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 

ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený 
spoluvlastníkmi,  ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

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

„platiteľ“). 
 

 
Článok 39 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 
1. Ak poplatníkovi zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 

splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, mesto poplatok alebo jeho 
pomernú časť vráti.  

2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 1 na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti:  
 potvrdenie o zmene trvalého pobytu,  

 kópia úmrtného listu 

 oznámenie o ukončení prevádzky. 

 

 
 

Článok 40 
Podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 

Podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 

 
1. Mesto poplatok zníži podľa najnižšej sadzby na základe písomnej žiadosti za obdobie, ktoré poplatník 

správcovi dane preukáže bez pochybností na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 

2. Mesto určuje nasledovné podklady pre zníženie poplatku podľa ods. 1 tohto článku takto: 

a) v prípade, že sa poplatník zdržiava v zahraničí 
 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva alebo vykonával prácu v zahraničí s uvedením počtu dní 

(nie pracovnú zmluvu), 
 Potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí, 



 Potvrdenie zamestnávateľa (SR), ktorý sprostredkoval prácu v zahraničí, o výkone práce 

v zahraničí s uvedením počtu dní, 

 Potvrdenie o štúdiu v zahraničí.  

b) v prípade, že sa poplatník zdržiava v tuzemsku v inom meste alebo obci 

 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci v SR, v ktorej je súčasne ubytovaný, 
s uvedením počtu dní (nie pracovnú zmluvu) 

 Potvrdenie o návšteve školy v inej obci vzdialenej od mesta Sabinov viac ako 60 km, ak 

je študent v tejto obci aj ubytovaný, 
 Potvrdenie o ubytovaní vydané ubytovacím zariadením, z ktorého je zrejmá dĺžka 

pobytu v inom meste či obci v danom zdaňovacom období (napr. študenti do 60 km), 

3. Mesto odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti za obdobie, ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže bez pochybností na základe podkladov, že  365 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území mesta. 

 
4. Mesto určuje nasledovné podklady pre odpustenie poplatku podľa ods. 3 tohto článku takto: 

a) v prípade, že sa poplatník zdržiava v zahraničí 
 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva alebo vykonával prácu v zahraničí s uvedením počtu dní 

(nie pracovnú zmluvu), 

 Potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí, 

 Potvrdenie zamestnávateľa (SR), ktorý sprostredkoval prácu v zahraničí, o výkone práce 

v zahraničí s uvedením počtu dní, 
 Potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 

 Doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, 

 Potvrdenie o úhrade poplatku, resp. dane za odpad v zahraničí.  

b) v prípade, že sa poplatník zdržiava v tuzemsku v inom meste alebo obci 

 Rozhodnutie o vyrubení poplatku v inej obci v SR, 

 Doklad o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci SR za príslušné zdaňovacie 

obdobie 
 Potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v 

zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci v SR, v ktorej je súčasne ubytovaný, 

s uvedením počtu dní (nie pracovnú zmluvu) 
 Potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov 

dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačné zariadenie, diagnostické zariadenie, 

 Potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody. 

5. V prípade, že podklad podľa ods. 2 a 4 tohto článku nie je vystavený v slovenskom jazyku alebo v 

českom jazyku, poplatník predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného poplatníkom. 
6. Ako podklad pre prípad podľa ods. 2 písm. b) a 4 písm. b) správca poplatku neakceptuje nájomnú 

zmluvu na užívanie bytu v inej obci v SR.  
7. Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 

8. Podklady sa prekladajú každoročne pre príslušný kalendárny rok. 

 
 

 
Článok 41 

Zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 
podľa § 83 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 

 

 
1. Mesto Sabinov ustanovuje, že  poskytuje zníženie poplatku vo výške 30 % z poplatku  poplatníkovi, 

ktorým je: 
a) fyzická osoba staršia ako 62 rokov, 

b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  

c) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  
2. Nárok na zníženie poplatku pre poplatníka podľa odseku 1 písm. b) a c) vzniká na základe 

oznámenia (príloha č. 9 VZN)  a preukázania uvedených skutočností mestu Sabinov. 



 

 

 
Deviata časť 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 

 

Článok 42 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke mesta Sabinov (www.sabinov.sk) v lehote podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 10.12.2020. 

3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 
14.12.2020. 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 
 

 

 
 

 
 

                                                                                        Ing. Michal Repaský 
                                                                               primátor mesta 

 

 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove dňa 10.12.2020 uznesením č. 174 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 25.11.2020 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke mesta Sabinov dňa 25.11.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 14.12.2020 
VZN zverejnený na internetovej stránke mesta Sabinov 14.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.sabinov.sk/


 

 

 
Príloha č. 1 VZN 

 
Oznámenie o vzniku/zmene/zániku** daňovej povinnosti za užívanie verejného 

priestranstva 

 
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a čl. 15 VZN mesta Sabinov č. .../2015 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

kalendárny rok 2016.  
 

Osobné a identifikačné údaje: 

1. Fyzická osoba:* 
Meno a priezvisko fyzickej osoby : ................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby: ............................................................................................ 
Rodne číslo fyzickej osoby: ............................................................................................................. 

2. Fyzická osoba – podnikateľ:* 

Fyzická osoba – podnikateľ: ............................................................................................................ 
Sídlo fyzickej osoby – podnikateľ: ................................................................................................... 

IČO - fyzická osoba – podnikateľ: ................................................................................................... 
3. Právnická osoba:* 

Obchodný názov právnickej osoby: ........................................................................................ 
Sídlo právnickej osoby: .......................................................................................................... 

IČO právnickej osoby: ............................................................................................................ 

 
Číslo telefónu: ........................................................................... 

e-mail: ....................................................................................... 
Účel a miesto užívania verejného priestranstva: ................................................................... 

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

................................................................................................................................................. 
Oznámená výmera v m2: ........................................................................................................ 

Oznámená doba užívania verejného priestranstva  
od: ............................................................. do: ....................................................................... 

Počet dní užívania verejného priestranstva: .......................................................................... 

Oznamovaná skutočnosť: 
 

a) vznik**    b) zmena**     c) zánik** 
 

 
Týmto vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych 

následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

 
V Sabinove ...................                   ......................................................................................... 

                                                                                                       Podpis a pečiatka  
 
Dotknutá osoba týmto udeľuje súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov poskytnutých v zaslaných 
dokumentoch a písomnostiach na Mesto Sabinov, so sídlom Námestie slobody 57, 083 17 Sabinov pre 

účely evidencie miestnych daní a poplatkov. 
 
 
V Sabinove ...................                   ......................................................................................... 

                                                                                                       Podpis 
 

 



* vyplňte hodiace sa 

** hodiace sa zakrúžkujte  

 
Príloha č. 2 VZN 

 
REGISTRAČNÝ LIST 

Oznámenie k dani za ubytovanie v zmysle VZN mesta Sabinov č. ..../2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2016 

 
Údaje o platiteľovi dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) 

 
Obchodné meno alebo názov: ................................................................................................ 

(vyplní PO, FO – podnikateľ, FO) 

 
IČO alebo rod. číslo: ............................................. 

 
Adresa sídla resp. podnikania: 

 

Mesto ......................... PSČ................. Ulica ...................................... súp.č./orient.č. .................... 
 

Banka .................................................. číslo účtu ........................................... kód banky ............. 
 

Oprávnená osoba: ........................................................ č. tel. ....................................................... 
( na podanie oznámenia)                                                            

 e-mail 

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

Údaje o nehnuteľnosti, v ktorej platiteľ poskytuje ubytovanie 
 

Názov ubytovacieho zariadenia: ............................................................................................. 

 
Adresa ubytovacieho zariadenia: 

 
Mesto Sabinov  ulica .............................................................. súp.č./orien.č. ................................. 

 

Kategória ubytovacieho zariadenia: ................................................................................................. 
(napr. hotel, penzión, motel, ubytovňa a pod.) 

 
Ubytovacia kapacita: ............................................................. 

(uviesť počet lôžok) 
 

Údaje o vzniku daňovej povinnosti platiteľa 

 
Dátum začatia poskytovania prechodného ubytovania ....................................................................... 

 
Údaje o štatutárnom zástupcovi platiteľa a zástupcovi na doručovanie písomností 

(ak je zástupca na doručovanie odlišný od platiteľa) 

 
Priezvisko, meno, titul štat. zástupcu: .............................................................................................. 

 
Adresa ...................................................................................................... č.tel. ........................... 

 
Doručovanie písomností: 

 

Obchodné meno a názov: ............................................................................................................... 
(príp. meno a priezvisko) 

 



Adresa ...................................................................................................... č.tel. ........................... 

 

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za 
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov. 

 
 

 

 
 

......................                            ...................................                    .......................................... 
 V Sabinove dňa                                             pečiatka                                podpis platiteľa dane  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Príloha č. 3 VZN 
 

Oznamovacia povinnosť platiteľa dane za ubytovanie pre právnickú osobu,  pre fyzickú 
osobu – podnikateľa a fyzickú osobu za obdobie  

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

 
Obchodné meno alebo názov:................................................................................................. 

(vyplňuje PO a FO) 
 

IČO/ rod. číslo: ....................................................................................................................... 
 

Adresa sídla resp. podnikania: ............................................................................................... 

 
Č. telefónu: ........................................... e-mail: ..................................................................... 

 
Názov ubytovacieho zariadenia: ............................................................................................ 

 

 
Adresa ubytovacieho zariadenia: 

 
Mesto: .... Sabinov... ulica: ........................................... súp. č./orient. č. ...................................... 

 
 

Údaje o daňovej povinnosti: 

 
Počet ubytovaných osôb celkom: .......................................... 

 
Počet prenocovaní za rok: ............................................ 

 

Sadzba dane za osobu a prenocovanie : .........0,70 € .............. 
 

Celková daň = počet prenocovaní x 0,70 € = ................................ 
 

 

 
Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré 

vzniknú uvedením nesprávnych údajov. 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

            V Sabinove dňa                             pečiatka                                podpis platiteľa dane   
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Príloha č. 4 VZN 
 

Právnická osoba                          Fyzická osoba – podnikateľ                      Mestský úrad Sabinov 
pečiatka    pečiatka 

 

 

 

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 
I. údaje o poplatníkovi – uviesť podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného 

registra alebo inej registračnej listiny 

Plné obchodné meno     
 

IČO                                                                               ulica, číslo 

Miesto sídla                                                                   telefónne číslo 

 
II. korešpondenčná adresa (uvedie poplatník, ak je iná ako uvedená v tab. č. I) 

Priezvisko, meno, titul 

Obchodné meno 

Ulica, číslo PSČ, Mesto 

 

 

  

 
III. údaje o štatutárnych zástupcoch 

Priezvisko, meno, titul 

 

Adresa 

 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

Priezvisko, meno, titul 

 

Adresa 

 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

IV. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní na iný účel ako na 
podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
V. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na 

podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   

3.   



4.   

 

VI. údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu – vyplní poplatník 

 

Variant A Variant B Variant C 
ak poplatník vlastní alebo užíva 

nehnuteľnosť uvedenú na 
prvej strane ohlásenia 

a poskytuje v nej ubytovacie 
alebo zdravotné služby 

Ak poplatník vlastní alebo 

užíva nehnuteľnosť uvedenú 
na prvej strane a poskytuje 

v nej reštauračné, kaviarenské 
alebo iné pohostinské služby 

a do ukazovateľa produkcie sa 

nezapočítavajú údaje podľa 
variantu A 

Ak poplatník vlastní alebo užíva 

nehnuteľnosť uvedenú na prvej 
strane a neposkytuje v nej 

ubytovacie, reštauračné, 
kaviarenské alebo iné pohostinské 

služby 

Priemerný počet osôb 
v pracovnom pomere, 

inom obdobnom 

pomere, 
štátnozamestnaneckom 

pomere, vrátane 
štatutárneho orgánu 

znížený o počet osôb, 

ktoré majú v meste 
Sabinov trvalý alebo 

prechodný pobyt 

 Priemerný počet osôb 
v pracovnom pomere, 

inom obdobnom 

pomere, 
štátnozamestnaneckom 

pomere, vrátane 
štatutárneho orgánu 

znížený o počet osôb, 

ktoré majú v meste 
Sabinov trvalý alebo 

prechodný pobyt 

 Priemerný počet osôb 
v pracovnom pomere, 

inom obdobnom 

pomere, 
štátnozamestnaneckom 

pomere, vrátane 
štatutárneho orgánu 

neznížený o počet 

osôb, ktoré majú 
v meste Sabinov 

trvalý alebo prechodný 
pobyt 

 

priemerný počet 

hospitalizovaných 

alebo ubytovaných 
osôb znížený o počet 

osôb za rok 2018, 
ktoré majú trvalý alebo 

prechodný pobyt 

v Sabinove 

 Priemerný počet miest 

za rok 2018 určených na 

poskytovanie 
reštauračných, 

kaviarenských a iných 
pohostinských služieb 

 

 

 

 
Začiatok prevádzkovania: ................................................................................ 

 
 

Poplatník, ktorý začal podnikať na území mesta Sabinov v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
ohlási údaje podľa aktuálnej skutočnosti. 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

    V Sabinove                                           Pečiatka                                             Podpis poplatníka 
 

 

 

 



 

Príloha č. 5 VZN 

Oznámenie 

o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenia miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
 

 
Poplatník – fyzická osoba 

Meno, priezvisko, titul: ………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dátum narodenia: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Podpísaný:  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu) 

podľa Článok 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady o z n a m u j e m Mestu Sabinov, že som prevzal 

plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nasledovných 

členov našej spoločnej domácnosti: 
 

 ( uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu) 

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

 

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

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

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

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

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

 

Poučenie: 
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku. 
 

 

 
 

 
V  ……………………  dňa ……………………..                        Podpis poplatníka: 

 
 



 

 

Príloha č. 6 VZN 
 

 
 

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

 (názov firmy, IČO a sídlo, adresa; meno a priezvisko, adresa, telefón) 
 

 
 

                                                                                             žiadateľ 
        Meno a priezvisko  

        adresa 

        PSČ 
 

 
 

 

 
Vec 

Potvrdenie 
 

 
 

 

Týmto potvrdzujem, že menovaný ............................ nar. ...................., bývajúci  v 
.....................................................................................................................................................   

 pracoval počas roka 2015 nepretržite v ......................................................................., 

(uvedie sa názov zamestnávateľa), 
  odpracoval v roku 2015 počet dní ...............  

 

   

S pozdravom  
 

 
 

 
 

 

 
                                                                                  Pečiatka zamestnávateľa a podpis 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Príloha č. 7 VZN 
 

................................................................................................................................................... 
Žiadateľ (názov firmy, IČO a sídlo, adresa; meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefón) 

 

 
 

 
         Mesto Sabinov 

         Mestský úrad 
         083 07 Sabinov 

 

 
 

 
 

Vec 

Žiadosť o množstvový zber  
 

 
 

 
Týmto žiadam správcu dane mesto Sabinov o množstvový zber na prevádzke 

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

..................................................................................................................................................... 
Prílohou tejto žiadosti sú údaje potrebné pre vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.  
 

   

S pozdravom  
 

 
 

 

 
 

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

                podpis a odtlačok pečiatky 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Príloha 

 Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – množstvový zber 

 

 
 



 

 

Príloha č. 8 VZN 
 

     Právnická osoba                          Fyzická osoba – podnikateľ                      Mestský úrad Sabinov 
         pečiatka                                              pečiatka  

 

 
 

 
 

 

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 
množstvový zber  
 
I. údaje o poplatníkovi – uviesť podľa platného živnostenského listu, výpisu z obchodného 

registra alebo inej registračnej listiny 

Plné obchodné meno     
 

IČO                                                                               ulica, číslo 

Miesto sídla                                                                   telefónne číslo 

 
II. korešpondenčná adresa (uvedie poplatník, ak je iná ako uvedená v tab. č. I) 

Priezvisko, meno, titul 

Obchodné meno 

Ulica, číslo PSČ, Mesto 

 

 

  

 
III. údaje o štatutárnych zástupcoch 

Priezvisko, meno, titul 

 

Adresa 

 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

Priezvisko, meno, titul 
 

Adresa 

 

Telefón 1                                                                        telefón 2 

e-mail                                                                             fax 

 

IV. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní na iný účel ako na 
podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
V. údaje o nehnuteľnosti na území mesta vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka na 

podnikanie 

Nehnuteľnosť – názov Presná adresa Účel užívania 

1.   

2.   



3.   

4.   

VI. údaje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu – vyplní poplatník 

 

Veľkosť smetnej nádoby 

( 70 l; 110 l; 1 110 l) 

                     

Frekvencia vývozov 
( 52) 

   

 

 
Začiatok prevádzkovania: ................................................................................ 

 
 

Poplatník, ktorý začal podnikať na území mesta Sabinov v priebehu zdaňovacieho obdobia, 

ohlási údaje podľa aktuálnej skutočnosti. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

    V Sabinove                                           Pečiatka                                             Podpis poplatníka 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
Príloha č. 9 VZN 

 
 

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

Oznamovateľ (meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefón) 
 

 
 

 
         Mesto Sabinov 

         Mestský úrad 

         083 07 Sabinov 
 

 
                                                                                               V Sabinove,  

 

 
Vec 

Oznámenie o splnení nároku na zníženie dane pre FO s ŤZP a FO s ŤZP so sprievodcom  
 

 
 

 

Týmto oznamujem Mestu Sabinov, že spĺňam podmienku pre zníženie danie podľa čl. 41 ods. 1 
písm. b) alebo c) VZN z dôvodu, že som: 

 
Držiteľ (Meno a priezvisko) 

 

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

 
 držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím**  

 držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom** 

   
Uvedenú skutočnosť preukazujem doložením kópie preukazu, ktorý je prílohou tohto 

oznámenia.  

 
   

S pozdravom  
 

 

 
 

 
 

 

..................................................... 
                            podpis  

 
 

 
 

 

** hodiace sa zakrúžkujte 



 

MESTO SABINOV, Mestský úrad, Nám. Slobody 57, 083 01 Sabinov 

 

N á v r h 

VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA SABINOV 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

 

zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3,4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

Deň vyvesenia :  ....................... 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, 

elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej 

lehote navrhnúť nový texte alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie 

alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé kto ju predkladá. Na 

ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené. 

Zaslanie pripomienok :  

- písomne na MsÚ Sabinov, nám. Slobody 57, 083 01 Sabinov 
- elektronicky na alzbeta.semanova@sabinov.sk, daniela.surmikova@sabinov.sk, 

alena.galajdova@sabinov.sk 
- ústne do zápisnice referát daní a poplatkov – centrum pre občanov 

 

Predkladá: Ing. Alžbeta Semanová 

Deň zvesenia: .................................. 

 

Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronickej alebo ústne do zápisnice na 

Mestskom úrade v Sabinove u predkladateľa návrhu: / desiaty deň po dni vyvesenia/ 

 
 
 

mailto:alzbeta.semanova@sabinov.sk
mailto:daniela.surmikova@sabinov.sk


 
 

PRIPOMIENKY A POZMEŇOVACIE NÁVRHY 
k všeobecne záväznému nariadeniu  

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

 

 

Predkladateľ pripomienky  

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

(priezvisko a meno) 

 

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

(bydlisko) 

 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu  textu, a to  

doplnenie, zmenu, vypustenie  alebo spresnenie pôvodného textu. 

 

Článok ................ §  ............................. odstavec .............................. 

Navrhovaná zmena znenia 

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

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

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

Odôvodnenie 

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

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

 

 

 

V Sabinove dňa ..............................                    .....................................................                      



                vlastnoručný podpis 


