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Obec Lúčka v zmysle §4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 5, § 8 ods. 2 a 4, 
§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4, § 29, §43, §51,§59, §76, §78, §79, §82, §83 § 98, 
99e ods.9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Lúčka 
 

PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sú ustanovené zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 
zákon). 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

1. Obec Lúčka ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2019 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 výherné hracie prístroje. 

2. Obec Lúčka týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2019 miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) 
 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
 

DAŇ Z POZEMKOV 
 

§ 3 
Sadzba dane 

Správca dane určuje pre všetky druhy pozemkov na území obce Lúčka ročnú sadzbu dane z pozemkov 
0,50%. 
 

DAŇ ZO STAVIEB 
 

§ 4 
Sadzba dane 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
nasledovne: 
a) 0,050 EUR...... za stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre  

  hlavnú stavbu, 
b) 0,050 EUR...... za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

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

c) 0,100 EUR...... za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  
  rekreáciu, 

d) 0,150 EUR..... za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží  
  a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových  
  domov, 
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e) 0,200 EUR...... za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace   

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

f) 0,500 EUR...... za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie   
  a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g) 0,100 EUR...... za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 
 

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 
0,030 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia  

 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

§ 5 
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností 

 
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, 
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 

 
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške 50% z daňovej povinnosti na stavby na 

bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
3. Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti 

je viac ako 70 rokov. 
 

§ 6 
Platenie dane 

1. Obec Lúčka ako správca dane určuje platenie dane z nehnuteľností vyššej alebo rovnej 30 €  v 
splátkach, pričom splátky dane sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa daň 
vyrubuje. 

2. Daň z nehnuteľností do sumy 30 € je splatná v zmysle §21 ods. 1 zákona.  
 
 

TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

 
§ 7 

Sadzba dane 
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 5,00 EUR. 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
§ 8 

Vymedzenie predmetu dane 
 

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 
Lúčka, a to: 

a) všetky pozemné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, 
b) všetky neknihované parcely v intraviláne obce, 
c) parkovisko a priestranstvo pri obecnom úrade, 
d) parkovisko a priestranstvo pri Dome nádeje,  
e) parkovisko a priestranstvo pri MŠ a ZŠ,  
f) parkovisko a priestranstvo pri ihrisku a pri viacúčelovom ihrisku. 
 

3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  
b) umiestnenie stavebného zariadenia,  
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c) umiestnenie predajného zariadenia,  
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a inej atrakcie, 
e) umiestnenie skládky,  
f) trvalé parkovanie vozidla na priestranstvách uvedených v ods. 2 písm. a) až c). 

4. V pochybnostiach je Obec Lúčka oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo. 
 

§ 9 
Sadzba dane 

Správca dane stanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 0,33 EUR za každý 
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. 
 

§ 10 
Náležitosti oznamovacej povinnosti 

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

2. V oznámení daňovník uvedie: 
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného 

priestranstva. 
 

§ 11 
Oslobodenie od dane 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú 
verejné priestranstvo na: 

a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné 
účely, 

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného, 
c) účely poskytovania služieb občanom v trvaní menej ako 1 hod. 

 
 

PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
§ 12 

Náležitostí a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 
1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné 

prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí a skončení 
prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 30 dní odo dňa, 
keď tieto skutočnosti nastali 

2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci 
oznamovacej povinnosti uviesť: 
a) Meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o FO, ktorá nemá 

trvalý pobyt na území SR, 
b) Zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitého predpisu, adresu a názov ubytovacieho 

zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia 
3. Platiteľ dane – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci oznamovacej 

povinnosti uviesť: 
a) Obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje 
b) Údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, 

priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje 
c) Zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitého predpisu, adresu a názov ubytovacieho 

zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia 
 

§ 13 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane 0,20 EUR na osobu a prenocovanie. 
 

§ 14 
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie pre účely dane 

1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce 
evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane 
za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb 
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s adresami ich trvalého pobytu, vrátene údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň 
odchodu). 

2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely 
kontroly evidenciu podľa ods. 1 tohto paragrafu. 

 
§ 15 

Náležitostí potvrdenia o zaplatení dane 
Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad 
o zaplatení dane za ubytovanie v ktorom vyznačí nasledovné údaje: 

a) sadzbu dane na osobu v zmysle § 13 tohto VZN 
b) počet prenocovaní 
c) počet osôb, ktoré prenocovali 
d) dátum od kedy a do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté 
e) výšku dane 

 
§ 16 

Spôsob a lehota odvodu dane 
1. Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné 

oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci mesiac, za každé 
ubytovacie zariadenie na území obce samostatne. 

2. Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca za 
predchádzajúci mesiac. 
3. Daň za ubytovanie možno uhradiť: 
a) bezhotovostným prevodom alebo, 
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo, 
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Lúčke. 

 
ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

§ 17 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane 30 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 

§ 18 
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných 

automatov 
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť 

uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia 
prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo. 

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

 
§ 19 

Zníženie dane 
1. Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % za predajné automaty, ktoré sú umiestnené 

v priestoroch základných škôl a vydávajú tovar s prevahou mliečnych výrobkov, t.j. v rozsahu 
väčšom ako 50% ponúkaných tovarov. 

 
SIEDMA  ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 

§ 20 
Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane 30 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
 

§ 21 
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných 

hracích prístrojov 
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných hracích 

prístrojov v rozsahu údajov: 
a) výrobné číslo prístroja, 
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b) dátum začatia prevádzkovania prístroja, 
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, 

štatutárny zástupca, prevádzkovateľ). 
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie 

nevýherných hracích prístrojov. 
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde 

musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum 
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo. 

 
 

ÔSMA ČASŤ 
 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

§ 22 
Množstvový zber 

 V obci Lúčka je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 
 

§ 23 
Sadzby poplatku 

1. Obec Lúčka stanovuje sadzbu poplatku 0,028 EUR za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré 
sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber. 

2. Obec Lúčka stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,028 EUR za jeden liter (alebo 

jeden kilogram) komunálnych odpadov.  
3. Obec stanovuje sadzbu poplatku 0,028 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu 
 

§ 24 
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 

1. Obec určuje platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených 
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 
§ 25 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku  
pri množstvovom zbere 

1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného predpisu 
doručeného obcou.  

2. Poplatok je možné uhradiť : 
a) bezhotovostným prevodom, 
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave, 
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Lúčke 

3. Poplatok za drobný stavebný odpad sa vyberá v hotovosti na stavebnom dvore. 
 

§ 26 
Vrátenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, 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 sú: 
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik   
 práva užívania nehnuteľností a pod.) 

 
§ 27 

Odpustenie a zníženie poplatku 
1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci, že v priebehu kalendárneho 

roka sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa 
považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Poplatník si nárok na odpustenie poplatku 
uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona. 
Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa ods. 1, je hodnoverný doklad z ktorého 
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce a to: 
a) Pracovná zmluva 
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b) Pracovné víza 
c) Potvrdenie od zamestnávateľa 
d) Potvrdenie o štúdiu 
e) Doklad vecne príslušného úradu o pobyte 
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

2. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého pobytu 
z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, 
v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody. 

3. Obec poplatok odpustí občanom, ktorí sa zdržiavajú mimo územia obce z dôvodu prechodného 
alebo trvalého pobytu v inej obci. Nárok na odpustenie preukážu hodnoverným dokladom 
o prechodnom, resp. trvalom pobyte v inej obci spolu s dokladom o úhrade poplatku v inej obci. 

4. Obec poplatok odpustí deťom s trvalým pobytom v obci lúčka v roku ich narodenia. Podkladom sú 
údaje z evidencie obyvateľstva vedenej na Obecnom úrade v Lúčke. 

5. Obec zníži poplatok o 50% (na 0,014 eur za osobu a kalendárny deň) z titulu odstránenia tvrdosti 
zákona študentom stredných a vysokých škôl študujúci mimo trvalého bydliska s výnimkou denne 
dochádzajúcich. Nárok na zníženie preukážu potvrdením o návšteve školy a ubytovacím 
preukazom, príp. nájomnou zmluvou. 

6. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

7. Obec Lúčka ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži alebo odpustí poplatok v zmysle § 27 ods. 
1,2,3 a 5 tohto VZN len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá 
evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 
§ 28 

Zrušovacie ustanovenie 
1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lúčka č. 40/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením č. 
36/11/2012 zo dňa 12.12.2012 a Doplnok č. 1 k VZN č.40/2012 schválený uznesením č. 
27/7/2015 zo dňa 12.11.2015.  

 
 
 

§ 29 
Záverečné ustanovenie 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 
v Lúčke č. 6/2/2018 dňa 13.12.2018. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019. 

   
 
 
 
 
 
         Mikuláš Mašlej 
           starosta obce   
 
 
 
 


