
                                                               Návrh 
Obec Bodíky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 
733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z.         
a zákona č. 538/2007 Z.z..  
v y d á v a   
 
         Všeobecne záväzné nariadenie obce Bodíky o dani za psa, o dani za užívanie 
verejného priestranstva, a o dani za ubytovanie, a nevýherné prístroje a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 
                                                             
                                                               č. 2/2022 
                                                                    I.  
                                                     Úvodné ustanovenie  
 
1. Obecné zastupiteľstvo v Bodíkoch podľa § 11 ods. 4 písm. d/zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnom daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2023 

- daň za psa 
- daň za ubytovanie 
- daň za nevýherné hracie prístroje  
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                                              

     
                                                                 II. 
                                                         Daň za psa  
 
l. Predmetom dane za psa je pes starší  ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo  
   právnickou osobou. 
2. Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa  
    občan s ťažkým zdravotným postihnutím.     
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo  
    držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.   
4. Základom dane je počet psov. 
5. Sadzba dane za jedného psa chovaného na území obce Bodíky na kalendárny rok je:  
    5,00.- €. 
    Sadzba dane za jedného psa chovaného v rekreačnej zóne v katastri obce Bodíky na  
    kalendárny rok je: 15,00.-€. 
6. Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí rozhodnutím.  
7. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         



 
                                                         III.   
                               Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného  
    priestranstva.  
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo    
    vlastníctve obce. 
3. Osobným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 
    a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
    b/ umiestnenie predajného zariadenia 
    c/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
    d/ trvalé parkovanie vozidla      
4. Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva na  
    účely uvedené  v ods. 3.  
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného   
    priestranstva v m2. 
6. Sadzba dane pre ods. 3 písm. a/, b/, c/, d/ sú nasledovné: 
    a/ za príležitostné umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na      
        poskytovanie služieb sadzba za každý aj začatý m2 užívanej plochy a každý aj začatý     
        deň                                                                                                     1,65.-€       
    b/ za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia  slúžiaceho na poskytovanie  
        služieb sadzba za každý aj začatý m2 užívanej plochy                     0,09.-€    
    c/ umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií sa nevyberá  
    d/ za trvalé parkovanie vozidla sadzba za každý aj začatý m2 užívanej plochy a každý aj    
        začatý deň                                                                                          0,06.-€             
7. Každá fyzická osoba a právnická osoba, ktorá začne užívať verejné priestranstvo podľa  
    tohto VZN má ohlasovaciu  povinnosť voči obci t.j. daňovník je povinný osobne     
    alebo písomne podať  oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému  
    úradu v Bodíkoch. Daňová  povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva   
    a zaniká skončením užívania verejného priestranstva  
   
                                                          IV. 
                                                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 odplatne prechodne ubytuje. 
3. Základom dane je počet prenocovaní. 
4. Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 0,33.-€ . 
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie    
    poskytuje.  
6. Platiteľ dane je povinný do 15. decembra bežného roka zahlásiť počet všetkých  
    ubytovaných osôb a počet prenocovaní.                                                                      
 
 
 
 
 



                                                  
                                                                V. 
 
                                             Daň za  nevýherné hracie prístroje  
 
1. Predmetom dane za nevýherné hracie automaty sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú  alebo  
    prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú  peňažnú výhru a sú  
    prevádzkované v priestoroch  prístupných  verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú: 
    a/ elektronické  prístroje, automaty iné zariadenia na zábavné hry. 
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá  nevýherné hracie  prístroje  
    prevádzkuje.                                                                                               
3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
4. Sadzba dane za jeden nevýherný prístroj a kalendárny   rok je 100,00.-€.     
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia  prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov   
    a zaniká dňom  skončenia ich prevádzkovania. 
    
 
                                                                   VI. 
 
             Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                  
 
1. Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce sa platí     
    obci miestny poplatok. 
2. Poplatok platí: 
    a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný  pobyt, alebo ktorá je na území        
        obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor na iný účel ako na podnikanie,    
    b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  
        území obce na účel podnikania. 
    c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na    
        území  obce na účel  podnikania. 
3. Spôsob platenia poplatku 
    Poplatok od poplatníka vyberá obec a za poplatok ručí: 
    a/ vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov  
        alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený    
        spoluvlastníkmi. Ak  nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi    
        vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie               
    b/ ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže    
        za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý     
        nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho    
        zákonný   zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať      
        alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo  je nezvestná. 
4. Spôsob ohlásenia poplatníkov 
     Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa  vzniku platiť poplatok, odo dňa keď  
     nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia   
     obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo  k zmene už  
     ohlásených  údajov ohlásiť obci: 
    a/ svoje meno  a priezvisko, dátum narodenia, adresu prechodného pobytu  
    b/ ak je poplatníkom právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na  
         podnikanie, alebo podnikateľ- názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto        
         podnikania, IČO 



     c/ identifikačné údaje iných osôb, ak za neho plní povinnosti poplatníka podľa bodu 2 
     d/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa č. 1 tohto VZN, spolu s ohlásením    
         predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo    
         odpustenie poplatku, aj doklady ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
5. Poplatník je povinný podať obce ohlásenie aj v prípade, ak zistí že jeho povinnosť platiť   
    poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z    
    dôvodu, že neužíva  nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 
6. Sadzba poplatku  
    V obci Bodíky je zavedený paušálny poplatok a v inundácii v chatovej oblasti množstvový         
    zber. Paušálny poplatok sa určuje na jeden  kalendárny rok. Výšku poplatku za osobu    
    na deň, ako aj  spôsob výpočtu poplatku pri množstvovom zbere pre poplatníka stanoví   
    obec v prílohe tohto VZN. O schválenej výške poplatku obec je povinná informovať   
    obyvateľov v mieste obvyklým spôsobom. 
        Obec v prílohe VZN upraví aj splatnosť, spôsob, formu  a miesto pre zaplatenie  
    poplatku, prípadné úľavy a oslobodenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti  vyberania   
    poplatkov. 
7. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.  
8. Od 01.01.2016 podľa zákona o odpadoch je na území obce zavedený množstvový zber pre   
    drobný stavebný odpad. Náklady spojené s prepravou a zneškodnením DSO, hradí osoba  
    ktorá produkovala drobný stavebný odpad vo výške 0,03.-€ za liter.  
 
                                                                  VII. 
 
                                      Triedený zber komunálneho odpadu 
 
Obec je povinná zabezpečovať triedený zber komunálnych odpadov pre: 
a/ papier  - veľkoobjemový kontajner pri kultúrnom dome 
b/ plasty  - zašliapané do polyetylénových vriec, zber mesačne 
c/ kovy, kovové obaly – na vyznačené miesto pri futbalovom ihrisku 
d/ sklo – veľkoobjemové kontajnery pred reštauráciou a pred obchodom 
e/ batérie – do zberného nádobu pri obecnom úrade 
f/ akumulátory – zbierané 2x ročne na vyznačené miesto  
g/ elektroodpady z domácností – zbierané 2x ročne na vyznačené miesto 
h/ biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad kompostovať na vlastnom pozemku 
i/ biologicky rozložiteľný odpad z domácností /okrem kuchynského a reštauračného odpadu, 
ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne/ - kompostovať na vlastnom pozemku  
j/ kuchynský odpad - obec v zmysle zákona č. 343/2012 Z.z. nezavádza zber BRKO pre  
fyzické osoby z dôvodu uplatnenia výnimky podľa § 39 ods.18 tohto zákona, pretože 
- je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s KO nemožno pokryť 
ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice 
sadzby miestneho poplatku. 
- prevádzkovatelia ZSS – kuchýň sú povinní podľa § 39 ods. 17 zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 
ktorého je pôvodcom, náklady s ním spojené si znáša sám. 
 

 Základné zásady zberu kuchynského odpadu zo ZSS (Závody spoločného stravovania) 

1. náklady na jeho zber, prepravu a následné spracovanie znáša prevádzkovateľ kuchyne  



2. prevádzkovateľ ZSS  je zodpovedný za nakladanie s odpadom (KBO), nesmie sa dávať do 
nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci /zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/, 

-odpad sa musí uskladňovať do priesvitných biologicky rozložiteľných obalov a následne do 
uzatvárateľných kontajnerov, ktoré  zabezpečuje prevádzkovateľ ZSS ako producent odpadu, 

3. kontajnery na odpad musia mať vhodnú konštrukciu, musia byť udržiavané v náležitom 
stave,  ľahko čistiteľné a podľa potreby sa musia dezinfikovať 

4. že tieto zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne tak, aby 
k nim nebol voľný prístup verejnosti a zvierat,  

5. je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo 
prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia 
na nakladanie s týmto odpadom /zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/, 

6. dodržiavať zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat, okrem kožušinových, nariadenie EP 
a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších 
živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu 

7. frekvencia zberu je spravidla minimálne jedenkrát za týždeň a viac (záleží na ročnom období) 

 
 
 
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi  
 
 
Frekvencia vývozu zberných nádob na BRKO je pravidelne 1 x 7 dní, v mesiacoch december 
až február a 2x za 7  dní v mesiacoch marec až november / nádoba na BRKO pred kultúrnym 
domom/. 
Do zbernej nádoby na BRKO patria:  
➢ Tráva a seno 
➢ Slama  
➢ Lístie (aj orechové) a ihličie  
➢ Vypletá burina  
➢ Nasekané kukuričné stonky a klasy  
➢ Pozberové zvyšky z pestovania na balkóne a v záhrade  
➢ Nasekané konáre zo stromov a krovín  
➢ Piliny, hobliny a štiepka z čistého dreva  
➢ Zhnité ovocie a zelenina  
➢ Zvyšky z čistenia a spracovania ovocia a zeleniny (aj citrusy a banány)  
➢ Znehodnotené potraviny (koreniny, strukoviny, obilniny...)  
➢ Usadenina z kávy, čajové vrecúška  
➢ Škrupiny z vajca (rozdrvené), škrupiny z orechov, kôstky a makovice 
 ➢ Studený popol z čistého dreva  



➢ Papierové vreckovky a obrúsky  
Nepatria: 
➢ Zvyšky varených jedál  
➢ Zvyšky mäsa a výrobky z neho  
➢ Zvyšky rýb a výrobky z nich  
➢ Mlieko a mliečne výrobky 
➢ Výrobky z vajec  
➢ Surové ani varené kosti  
➢ Piliny a zvyšky z drevotriesky, lakovaného a natieraného dreva  
➢ Chlieb a iné pekárenské výrobky  
➢ Biologické odpady z drobnochovu – výkaly, podstielka, zvyšky potravy  
➢ Srsť z vyčesávania zvierat, uhynuté zvieratá a zvyšky zo zabíjačky  
 
 
 Biologicky rozložiteľný odpad z pozemkov právnických osôb nie je komunálnym odpadom. 
Nakladanie s týmto odpadom zabezpečuje vlastník pozemku na vlastné náklady u zmluvného 
partnera obce.  
 
Zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vznikajúceho pri 
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, z pozemkov obcí, zabezpečuje  obec. 
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním prebieha u oprávneného 
subjektu v zmysle zákona o odpadoch.  
 
  
                                                                             VIII. 
                 
                                 
                                           Spoločné a záverečné ustanovenie 
 
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na  
    zákon o miestnych  daniach  a zákon SNR č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok v znení  
    neskorších predpisov. 
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bodíkoch,  
    Dňa, číslo uznesenia . 
    Toto VZN nadobúda účinnosť dňom. 
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Bodíky  zo dňa   o miestnych    
    poplatkoch. 
 
 
                                                                                                      
                                                                                      Tamás Világi 
                                                                                      starosta obce               
 V Bodíkoch, dňa  
 
Vyvesené :  
VZN zvesené :  
Návrh vyvesený: 18.11.2022 
Návrh zvesený: 6.12.2022 
 



 
                                         
          
                                             Príloha č. 1 k VZN č. 2/2022  
                                            Sadzba miestneho poplatku  
 
 
Určenie poplatku: 
Pri paušálnom poplatku: 
- súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých 
   má alebo bude mať poplatník podľa č. VIII bod 2a/ v obci trvalý pobyt alebo prechodný       
   pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 
- u rodinných domoch  a u súkromných podnikateľoch s pravidelným cyklom vývozu -            
   26 vývozov za rok:  
   sadzba za jedného poplatníka – 34,31.- €  za rok. 
- podnikatelia – pohostinstvá = 360.-€/rok  
- u rekreačných chát množstvový zber = objem zbernej nádoby x počet vývozov x sadzba:  
   4 kusy kontajnerov = 28000 dm3 x 26 vývozov x 0,020 sadzba = 14 560.- €  : 185   
   poplatníkov  = 78,70.- € na jedného poplatníka. 
 - u rekreačných chát /Šulianske jazero – nájomníci Urbariátu Šuľany / množstvový zber =    
   /7000 dm3 x 26 x 0,02 = 3640.-€ : 110 = 33.-€ na jedného poplatníka.         
- náklady spojené s prepravou a zneškodnením DSO – 0,03.-€ za liter. 
      Rozhodujúcim obdobím na výpočet ukazovateľa produkcie je prechádzajúci kalendárny     
rok. 
      Nákup smetných nádob zabezpečí obec. Cena jednej smetnej nádoby je 23.-€.                                  
      Jedna smetná nádoba /120 l/ je určená pre jednu a dve osoby, dve nádoby pre tri a štyri 
osoby, tri smetné nádoby pre päť a šesť osôb. Ak poplatník používa viac smetných nádob ako 
je oprávnený užívať, zaplatí poplatok naviac podľa počtu osôb, ako je určené vo VZN obce. 
Smetná nádoba /240 l/ je určená najmenej na 3 osoby, poplatok za odvoz je najmenej  3 x 
sadzba za jedného poplatníka za rok. 
 
 
 
       Pri stavebných úpravách domov, alebo rekreačných  chát a pri zbúracích prác každý 
poplatník musí nahlásiť potrebu veľkoobjemového kontajnera. Odvoz a uloženie zaplatí 
poplatník v plnom rozsahu. 
 
       Spôsob platenie poplatku: 
Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na bežný rok. 
  
       Poskytnutie zliav: 
    a/ študenti škôl s prechodným pobytom v mieste školy   -  60%  
    b/ študenti v zahraničí                                                       - 100%                                 
    c/ dlhodobé pobyty v zahraničí s dĺžkou trvania viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,    
        t.j.1/12-ina za každý mesiac trvania pobytu v zahraničí. 
 
 
 
 
 



 
 


