
 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2022   

Obce Herľany 
 

o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Herľany a Žírovce 
 

 

Obec Herľany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6 a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 

2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 

zákona číslo 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 
 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo Obce Herľany podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona číslo 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na  § 98 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“), sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“), ktoré 

upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku na 

území obce Herľany a Žírovce s účinnosťou od 1. januára 2021. 

 

(2) Na území obce Herľany  a obce Žírovce zavádza miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za nevýherné hracie automaty. 

 

(3) Na území obce Herľany  a obce Žírovce zavádza miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku je kalendárny rok. 

 

 

 

 

 



Daň z pozemkov 

 

§ 2 

Základ dane a sadzba dane 

 

(1) Správca dane určuje na území obce Herľany a obce Žírovce hodnotu pozemku, ktorou 

sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za : 

 

a) Pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 

(ďalej len „TTP“) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach. Pre katastrálne 

územie obce Herľany je určená hodnota pozemkov druhu orná pôda, chmeľnice, vinice 

a ovocné sady na 0,247 eur/m2  a hodnota pozemkov druhu TTP na 0,04 eur/m2. Pre 

katastrálne územie obce Žírovce je určená hodnota pozemkov druhu orná pôda, 

chmeľnice, vinice a ovocné sady na 0,256 eur/m2 a hodnota pozemkov druhu TTP na 

0,050 eur/m2. 

 

b) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku. Namiesto hodnoty týchto pozemkov, zistenej podľa 

platných predpisov, obec určuje hodnotu 0,0737 eur/m2. Takto určená hodnota sa 

použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

 

c) Pozemky druhu základy, zastavané plocha a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné 

plochy okrem stavebných pozemkov, je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona 

o miestnych daniach. Pre katastrálne územie obce Herľany a obce Žírovce je určená 

hodnota pozemkov druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem 

stavebných pozemkov na 1,327 eur/m2  a hodnota pozemkov druhu stavebné pozemky 

na 13,277 eur/m2. 

 

(2) Správca dane určuje na území obce Herľany a obce Žírovce ročnú sadzbu dane 

z pozemkov na pozemky druhu: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške:      0,50% 

b) TTP vo výške:                                                                   0,50% 

c) Záhrady vo výške:                                                              0,31% 

d) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške:          2,50% 

e) Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,50% 

f) Zastavené plochy a nádvoria:                    0,31% 

g) Stavebné pozemky vo výške:                     0,31% 

h) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov vo výške:                0,31%. 

 

(3) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov 

podľa predchádzajúcich odsekov § 2 tohto VZN. 

 

 

 



Daň zo stavieb 

 

§ 3 

Sadzba dane 

 

(1) Správca dane určuje na území obce Herľany a obce Žírovce ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

 

a) 0,041 eur  – za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej 

stavbe, 

b) 0,041 eur – za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,174 eur  - za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu, 

d) 0,141 eur – za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži 

a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) 0,174 eur – za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

f) 0,340 eur – za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

g) 0,107 eur  - za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f), 

 

(2) Pri viacpodlažných stavbách pre stavby uvedené v § 3, ods. 1, písm. a), b), tohto VZN 

správca dane určuje príplatok za každé nadzemné podlažie, okrem prvého nadzemného 

podlažia, 0,024 eur  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 

 
.  

Daň z bytov 

 

§ 4 

Sadzba dane 

 

(1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 

      v m2. 

 

(2) Všeobecná ročná sadzba dane z bytov je ustanovená na 0,041 eur, za každý aj začatý  

      m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru. 

 

 

§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a dane zo stavieb oslobodzuje: 

 

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

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 

d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 



e) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, sociálnym a zdravotníckym 

zariadeniam, 

f) stavby alebo ich časti slúžiace cirkvi výhradne na vykonávanie náboženských obradov, 

stavby a ich časti slúžiace na úradovanie osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou 

cirkvi, 

g) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbami alebo ich časťami uvedenými pod 

písmenom e) tohto odseku. 

 

(2) Správca dane poskytuje zníženie ročnej sadzby dane z nehnuteľnosti vo výške: 

 

a) 50% na pozemky, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, na stavby na bývanie 

a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé 

bývanie, 

b) 50%  na stavby garáži vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľov  preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím  alebo držiteľov 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia 

pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, 

c) 30% na pozemky, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, na stavby na bývanie 

a byty a na stavby garáži vo vlastníctve občanov, ktorí dosiahli vek 70 rokov.  

 

 Pri súbehu znížení dane podľa odseku a)alebo odseku b) sa uplatní zníženie 

výhodnejšie pre daňovníka. 
 

 

§ 6 

Vyrubenie dane 

 

(1) Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru 

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

(2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na 

základe ich dohody podal daňové priznanie, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov tomu z manželov, ktorý podal daňové priznanie. 

 

(3) Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3 eur  nebude vyrubovať ani vyberať. 
 

 

§ 7 

Platenie dane 

 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia., 

ak jej výška nepresiahne 331,93 eur.  

 

(2) Vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako je uvedené v predošlom odseku, je splatná 

v   2 rovnakých splátkach. Prvá splátka dane je splatná do 31. mája bežného 

zdaňovacieho obdobia a druhá splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho 

obdobia. 

 



(3) Daň možno zaplatiť aj naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, bez 

ohľadu na jej výšku. 

 

 

§ 8 

Daň za psa 

 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou. 

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedené účely a výskumné účely, pes 

umiestnený v útulku zvierat na území obce, pes so špeciálnym výcvikom na 

sprevádzanie nevidomej osoby. 

 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo 

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

(3) Základom dane je počet psov. 

 

(4) Sadzba dane je 5,00 eur  za jedného psa a kalendárny rok. 

 

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa  § 8 ods. 1) tohto VZN a zaniká 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je 

vlastníkov alebo držiteľom psa. 

 

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo 

dňa zániku daňovej povinnosti v súlade s predošlým odsekom 6), správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce mesiace a zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 

lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

Písomné oznámenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti bude doručené na 

Obecný úrad v Herľanoch a musí obsahovať označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa 

menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, druh, rasa, jeho vek, 

číslo evidenčnej známky, spôsob a dátum nadobudnutia alebo uhynutia alebo 

skončenia chovu, resp. držania psa, stanovište psa s uvedením adresy vlastníka psa 

a vlastnoručný podpis daňovníka.  

 

(7) Na potvrdenie skutočnosti, že za psa nie je povinnosť platiť daň podľa druhej vety, 

ods. 1 tohto ustanovenia, je vlastník alebo držiteľ psa povinný predložiť príslušné 

potvrdenie. 

 

(8) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších 

zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do  

         31. mája tohto zdaňovacieho obdobia. 

         Spôsoby vyberania dane :  - v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

                                                     - bankovým prevodom na účet obce 
 



             
§ 9 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

         (1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky na 

               území obce Herľany a Žírovce  vo vlastníctve obce a to : 

 

a)   hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke 

      v šírke od krajnice po krajnicu, 

b)   upravená plocha pre chodenie obyvateľov a pre odstavenie aut na celom území obce, 

c)  všetky neknihované parcely v intraviláne obce , 

d)  parkovisko. 

 

        (2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového 

              vozidla v obci Herľany a Žírovce sú: plocha určená na parkovanie vozidiel označená 

              na tento účel príslušným dopravným značením s organizovanou prevádzkou. 

 

        (3) Plocha určená na parkovanie vozidiel – Parkovisko pri Gejzíre, označené na tento účel  

              príslušným dopravným značením s organizovanou prevádzkou. Prevádzka na tomto  

              parkovisku sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý vydáva prevádzkovateľ. 

              Prevádzkový poriadok a cenníky poplatkov za parkovanie, ktoré sú prílohou 

              prevádzkového poriadku upravuje prevádzkovateľ po predchádzajúcom schválení 

              obecným zastupiteľstvom obce Herľany. 

              Prevádzkový poriadok v úplnom znení sa nachádza u prevádzkovateľa a je zverejnený   

              na webovom sídle obce. Prevádzkový poriadok v skrátenej verzií musí byť na 

              parkovisku umiestnený na viditeľnom mieste a musí obsahovať názov 

              prevádzkovateľa, dobu prevádzky parkoviska, práva a povinnosti prevádzkovateľa,  

              práva a povinnosti užívateľa a výška poplatku za parkovanie. 

 

        (4) Predmetom dane  za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

              priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore  

              verejného priestranstva. 

 

  (5) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

  slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 

  zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku na iných atrakcií, umiestnenie 

  skládky stavebných materiálov, sutín ak skladovanie trvá viac ako 6 mesiacov, trvalé  

  parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 

 

         (6) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba , ktorá priestranstvo užíva. 

 

         (7) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného  

               priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 

 

         (8) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa bodu 4 je 1,659 eur za každý 

               aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý deň. Za dočasné 

               parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,05 eur  za každé parkovacie miesto a za  

               každý deň. 

 

         (9) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká  



               ukončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný písomne podať  

               oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Herľanoch  

               a to pred začatím užívania verejného priestranstva výnimočne v deň v ktorom sa má  

               zrealizovať užívanie  verejného priestranstva. 

               Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť , ktorá má alebo môže mať 

               vplyv na výšku stanovenej  dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu  

               v Herľanoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo 

               a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 

(10) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom, v ktorom určí splatnosť dane. Jej 

        úhrada  bude jednorazovo do pokladne obecného úradu.   
                                                       

 

§ 10 

Daň za ubytovanie 

 

         (1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

               v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 

 

         (2) Daňovníkom je fyzická osoba , ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. 

 

         (3) Základom dane je počet prenocovaní. 

 

         (4) Sadzba dane je 0,50 eur  na osobu a prenocovanie. 

 

         (5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý prechodne ubytovanie   

              poskytuje. 

              O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za  

              ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti. 

              Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu 1x štvrťročne na účet obce spolu 

              s hlásením o počte ubytovaných a prenocovaní. Na výzvu správcu dane ubytovateľ  

              podá potrebné vysvetlenie a predloží požadované doklady. Na požiadanie  

              ubytovaného vydá ubytovateľ potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie. 

 

        (6) Daň za ubytovanie má celoobecný charakter, platí pre všetky zariadenia  v obci a je  

              príjmom rozpočtu obce. Správu dane za ubytovanie vykonáva obec Herľany. 

              Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane za ubytovanie, 

              jeho správneho platenia a včasného poukazovania vykonáva správca dane. 

 

        (7) Obec pri dani z ubytovania neposkytuje žiadne oslobodenia od platenia tejto dane. 

 
 

§ 11 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

        (1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 

              alebo prevádzkujú za odplatu , pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú  

              výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné  

              hracie prístroje“). 

 

         (2) Nevýherné hracie prístroje sú : 



          a) elektronické prístroje na počítačové hry 

          b) mechanické prístroje,  elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na hry. 

 

         (3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba , ktorá nevýherné hracie prístroje  

               prevádzkuje. 

 

         (4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  

 

         (5) Sadzba dane je 30,00 eur  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

         (6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích 

               prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 

 

         (7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

               vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo 

               pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia , v ktorom vznikla 

               daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie 

               splatná bez vyrubenia do 31.januára nastavajúceho zdaňovacieho roka. Ak daňová  

               povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi   

               správcovi dane najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti , správca dane 

               vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

               zaplatená. 

             Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením doručeným na 

             Obecný úrad Herľany. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti musí 

             obsahovať identifikačné údaje daňovníka , identifikáciu nevýherného hracieho  

             prístroja, miesto prevádzkovania. Tieto náležitosti musí obsahovať aj oznámenia 

             o zániku daňovej povinnosti.      

    

       (8) Daň vyberá obec 1x ročne v hotovosti do pokladne obce. 
 

                                              

§ 12 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce. 

 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorý je : 

 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 

území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo 

jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 

trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem 

lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 

plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), 

 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť (ďalej len 

„nehnuteľnosť“), 

 



c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa 

na území obce na účel podnikania. 

 

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto 

ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (to neplatí, ak je v obci zavedený 

množstvový zber). 

 

(4) Počet zberných nádob pre odvoz TKO sa určuje nasledovne : 

 

- pre RD (domácnosť)  s 1 – 5 členmi – pridelená 1 nádoba, 

- pre RD (domácnosť) 6 a viac členov – pridelené 2 nádoby, 

- pre právnické subjekty – určí sa počet po vzájomnej dohode. 

 

(5) V prípade záujmu domácnosti o ďalšiu zbernú nádobu nad limit stanovený v ods. 4, 

môže byť domácnosti na základe žiadosti poskytnutá a vyprázdňovaná zberná nádoba 

110 l za úhradu vo výške 40 eur / rok. 
 

 

§ 13   

Určenie poplatku a sadzby poplatku    

   

(1) V obci nie je zavedený množstvový zber. Obdobím pre určenie poplatku je kalendárny 

rok. Obec určuje výšku poplatku na kalendárny rok pre : 

 

(a) fyzické osoby – poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach, 

ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo 

bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo 

je oprávnený  ju užívať. Sadzba poplatku je týmto všeobecne záväzným nariadením 

stanovená na osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby (§ 77 ods. 2 písm. a) zákona 

č. 582/2004 Z. z.)  0,0547 eur / 1 osobu / 1 deň, čo predstavuje čiastku 20 eur na 

jednu osobu na jeden rok. 

  

(b) podnikateľov /uvedených v prílohe č. 1/ (§ 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004        

Z. z.) je sadzba poplatku stanovená takto : 

 

              1 zberná nádoba 110l  ...................................................................  100 eur /rok 

              1 zberná nádoba 1100l  .................................................................  600 eur /rok  

  

              Miestny poplatok sa vypočíta podľa platnej legislatívy podľa postupu určeného v § 13 

              ods. 1 tohto VZN a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadol. 

 

(2) Uskladnenie drobných stavebných odpadov je určené na zbernom dvore - EKODVOR 

Herľany, na mieste na to určenom vo veľkokapacitnom kontajnery. Drobný stavebný 

odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonaných fyzickou osobou alebo pre 

fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. 

 

(3) Poplatok za uskladnenie a likvidáciu jedného kilogramu drobného stavebného odpadu 

bez obsahu škodlivín je stanovaná sadzba 0,078 eur. 



§ 14 

Vyrubenie poplatku 

 

(1) Poplatok za komunálne odpady vyrubí obec platobným výmerom. 

(2) Poplatok za drobný stavebný odpad fyzická osoba uhradí osobne v hotovosti do 

pokladne obce na Obecnom úrade v Herľanoch, podľa odváženého množstva odpadu, 

s poukázaním na § 13 ods. 3 tohto VZN. 

 

(3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 80 zákona o miestnych daniach zistí, 

že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo 

že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik 

poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období 

podľa okolností, ktoré nastali. 

 

(4) V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku 

stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa  

mesiaca nasledujúceho  po mesiaci narodenia dieťaťa do konca kalendárneho roka. 

 

(5) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku 

stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka. 
 

 

§ 15 

Splatnosť poplatku 

 

(1) Poplatok je splatný 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

(2) Fyzické osoby : 

a) pri výške poplatku do 150,00 EUR jednorázovo, 

b) pri výške ročného poplatku od 150,01 EUR v dvoch splátkach a to prvá splátka 

v lehote splatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra bežného roka. 

 

(3) Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia : 

a) pri výške  ročného poplatku do 300,00 EUR  jednorázovo, 

b) pri výške ročného poplatku od 300,01 EUR  v dvoch splátkach a to prvá splátka 

v lehote splatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra bežného roka. 

 

(4) Poplatníci, ktorí neobdŕžia platobný výmer do 31. marca bežného roka sú povinní 

prihlásiť sa do 30. apríla bežného roka na Obecnom úrade v Herľanoch za účelom 

určenia výšky poplatku. 

 

 

§ 16 

Odpustenie a zníženie poplatku 

 

(1) Obec Herľany poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže,                        

že sa v určenom období dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval  v zahraničí, alebo na území 

Slovenskej republiky mimo obce Herľany, napr. študenti na internátoch na základe 

nasledovných podkladov : 



- pracovná zmluva, doklad o študijnom pobyte, iný hodnoverný doklad o pôsobení 

v zahraničí. 
 

 

§ 17 

Vrátenie poplatku 

 

(1) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec poplatok vráti do 30 

dní od zistenia skutočnosti, najneskôr do 60 dní od skončenia kalendárneho roka. 

 

(2) V prípade, ak poplatník o vrátenie poplatku nepožiada, môže správca poplatku 

započítať preplatok za platbu nasledujúceho poplatkového obdobia. 

 

(3) Obec Herľany nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 5 eur.  

 

 

§ 18 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Správu miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva obec Herľany 

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Herľany. Postavenie 

povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti – nemá hlavný kontrolór 

obce. 

 

(2) Výnos z dane podľa časti I ods. 2 a ods. 3 tohto VZN vrátane výnosu z pokuty 

a sankčného úroku vzťahujúceho sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu 

obce. 

 

(3) Spôsob vyberania dane : 

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b) poštovou poukážkou, 

c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane. 

 

 

                                                      § 19 

                            Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach 

a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 

finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 3. novembra 

2022. 

 

(3) Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce Herľany na svojom zasadnutí dňa 

06. 12. 2022, uznesením č. 59/2022 a zverejnené bolo dňa 07. 12. 2022. 

 

(4) Dňom účinnosti tohto VZN  sa zrušuje VZN č. 29/2021 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany 

a Žírovce. 

 



(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Herľany. 

 

(6) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023 a podľa neho sú povinné 

postupovať všetky osoby odo dňa jeho účinnosti. 
 

 

 

 

V Herľanoch, dňa  3. novembra 2022. 

 

 

 

                Ing. Slavomír Rusnák v. r. 

                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 – k VZN č. 31/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Herľany a Žirovce 

 

 

 

 

 

Zoznam podnikateľov v obci Herľany a Žirovce 

a počet nádob 

 

 

1. Juraj Jakubko – Pohostinstvo Herľany a Potraviny Herľany  –  3 nádoby 110 l 

3. Základná škola Herľany  –  3 nádoby 110 l 

4. Technická univerzita Košice  –  2 nádoby 1100 l                 

 

 

 

 

 

 


