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Prezenčná listina  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik   

 p. Ján Mokráň  ospravedlnený 

 p. Dana Zápotočná  ospravedlnená  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová  ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  
4. Schválenie realizácie orientačného označenia a názvov ulíc obce Bobot 
5. Schválenie finančnej čiastky na pomoc záchrany kultúrnej pamiatky farského kostola 

v Bobote 
6. Schválenie zriadenia obecného hasičského zboru v zmysle zákona č.314/2001 §15 ods.1 

písm. b.) a schválenie veliteľa Obecného hasičského zboru v Bobote 
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Bobot na rok 2013 
8. Došlá pošta 
9. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., ktorý konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 
 
Overovatelia zápisnice:  

- p. Ing. Boris Michalička 
- p. Peter Minárik 
 

Zapisovateľka zápisnice: p. Marcela Bartošová 
 

U z n e s e n i e  č . 7 6 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce Ľ. Tunega prečítal poslancom OZ kontrolu uznesení: 
 
Zasadnutia OZ – rok 2011 

 
- Uznesenie č.96/2011 – výmena brány MŠ a ZŠ – uznesenie trvá 
- Uznesenie č.102/2011 – odstránenie kovových zábran na súkromných pozemkoch – 

uznesenie trvá 
- Uznesenie č.107/2011 – protinávrh p. Ing. B. Michaličku – zdravotné stredisko – 

uznesenie trvá 
- Uznesenie č.108/2011 – presťahovanie kancelárií OU do zasadačky OU uznesenie trvá  
- Uznesenie č.118/2011 – zbúranie RD č.110 – p. Sekerková – čiastočne splnené – 

uznesenie trvá naďalej 
 
Zasadnutie OZ – 23.3.2012 
 

- Uznesenie č.19/2012 – odpredaj pozemku obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 –
uznesenie trvá 

 
Zasadnutie OZ – 6.5.2012 
 

- Uznesenie č.31/2012 – odkúpenie pozemku od p. L. Pieružka - uznesenie čiastočne 
splnené, trvá naďalej 

 
Zasadnutie OZ – 16.6.2012 
 

- Uznesenie č.43/2012 – výmena okien a dverí MŠ, ZŠ, ŠJ realizovať až v roku 2013 – 
uznesenie trvá 
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- Uznesenie č.54/2012 – zakúpenie profesionálnej umývačky do školskej jedálne 
v hodnote 2000 euro – uznesenie trvá 

 
Zasadnutie OZ – 7.9.2012 
 

- Uznesenie č.61/2012 – poskytnutie finančného príspevku p. P. Pšenkovi z dôvodu 
spadnutej strechy na rodinnom dome – uznesenie splnené 

 
Zasadnutie OZ -17. 10. 2012 
 

- Uznesenie č.66/2012 – schválenie spôsobu výstavby obecných nájomných bytov 
formou kúpy hotových postavených bytov – uznesenie trvá 

- Uznesenie č.67/2012 – schválenie VZN 3/2012 o chove a držaní zvierat na území obce 
Bobot – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.68/2012 – schválenie cenníka reklamy – inzercie na oficiálnej stránke obce 
Bobot – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.69/2012 – vypracovanie stanoviska hl. kontrolórky Ing. V. Filinovej 
k sťažnostiam Ing. A. doktora – uznesenie trvá 

- Uznesenie č.70/2012 – oslovenie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie z dôvodu osadenia dopravného zrkadla pri závode Ludoprint, z dôvodu 
bezpečnosti občanov. Obvodný úrad bol oslovený za prítomnosti okresnej správy ciest 
a polície. Dopravné zrkadlo bude umiestnené do 30.4.2013- uznesenie trvá 

- Uznesenie č.71/2012 – schválenie umiestnenia videohry v pohostinstve u Maca – 
uznesenie splnené 

- Uznesenie č.72/2012 – schválenie vybudovania závor, ktoré by zabránili vjazdu 
motorových vozidiel do lesných pozemkov –vybudovanie závor OZ neschválilo – 
uznesenie splnené 

- Uznesenie č.73/2012 – schválenie finančného príspevku 66 euro pre ZŠ a MŠ Motešice 
– príspevok zaslaný ZŠ Motešice - uznesenie splnené 

- Uznesenie č.74/2012 – schválenie zakúpenia školských lavíc a stoličiek v hodnote 1700 
euro – uznesenie trvá 

- Uznesenie č.75/2012 – schválenie výberovej komisie na výber dodávateľa školských 
lavíc – uznesenie splnené 

 
Poslanec Ing. B. Michalička podal pripomienku k zápisnici OZ zo dňa 17.10.2012 k 
uzneseniu č.66/2012 a požiadal o doplnenie textu v danom uznesení a požiadal aj o doplnenie 
výhod a nevýhod obecných nájomných bytov, ktoré predniesol na OZ dňa 17.10.2012. 
Na základe pripomienky sa mení znenie uznesenia nasledovne: 
 

U z n e s e n i e  č .  6 6 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Spôsob výstavby obecných nájomných bytov formou - 
kúpa hotových bytov s podmienkou, že k výstavbe 
by sa pristúpilo až, ak by bol vážny záujem o byty (cca 20 
žiadostí) a po opätovnom schválení OZ 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 
Výhody a nevýhody obecných nájomných bytov, ktoré predniesol poslanec Ing. B. 
Michalička: 
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Výhody + Nevýhody – 
• Obec bude mať bytovku (cenný majetok) 
• Možnosť ubytovania (mladých) občanov 
• Zvýši sa počet občanov obce s trvalým 
pobytom 
• Prísun peňazí zo štátneho rozpočtu do 
obecnej kasy na nových obyvateľov 
  
  

• Dlh obce na 30 rokov (na 16 bytov) v sume 
cca.: 720 000 EUR cca 21 700 000 Sk 
• Byt nie je vlastníctvom nájomníkov 
najbližších 30 rokov 
• Sociálne byty – môžu tu bývať sociálne 
slabší občania, t.j. obec im platí bývanie, ak 
budú v problémoch 
• Nemôžeme ich svojvoľne vysťahovať, ak 
by boli v núdzi 
• Drahý nájom (splátka cca. 110 € + energie) 
• Ak by bola bytovka prázdna obce musí 
platiť každý mesiac splátku dlhu cca. 1500 € 
+ príp. energie 
  

 

3. Schválenie VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

Návrh VZN č.4/2012 bol spracovaný v zmysle novely zákona č. 460/2011 Z. z, novely 
zákona č.68/2012 Z. z ktorými sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z. z o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad a v zmysle novely 
zákona č.286/2012 Z. z o správnych poplatkoch. Podstatné zmeny starosta obce navrhol 
hlavne v zvýšení sadzieb daní za pozemky a stavby a poplatku za komunálny odpad. 
Poslanec Ing. B. Michalička sa spýtal starostu obce na základe čoho vychádzal, keď navrhol 
zvýšenie sadzieb a poplatkov. Starosta podotkol, že v rámci konsolidácie a šetrenia sa v roku 
2013 počíta so znížením financií pre samosprávy zo štátneho rozpočtu (cca o 15%) a taktiež 
porovnával poplatky a sadzby so susednými obcami a my patríme k obci s najnižšími 
sadzbami a poplatkami. 
Poslanci Ing. B. Michalička a Ing. J. Jánošík, členovia finančnej komisie podotkli, že pri 
zostavovaný návrhu rozpočtu na rok 2013 na základe podkladov z účtovníctva, poplatok za 
komunálne odpady netreba navyšovať, nakoľko náklady spojené s vývozom komunálneho 
odpadu neboli v roku 2012 prekročené a sú vyrovnané. Poslanec Ľ. Hloža poznamenal, že 
ťažko povedať aké budú náklady v roku 2013, pretože mi nemôžeme vedieť koľko v danom 
roku vyvezieme odpadu. 
Po dlhej diskusii poslanci OZ schválili VZN č.4/2012 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zapracovanými pripomienkami. 
 
Podstatné zmeny VZN č.4/2012, týkajúce sa sadzieb dane pozemkov a stavieb: 
 
Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  
   trvalé trávne porasty   0,55 % zo základu dane 
         (pôvodné sadza 0,50 %) 

b) záhrady 0,50 % zo základu dane 
        (zostava pôvodná sadza) 
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a  
 ostatné hospodárske využívané vodné plochy 0,55 % zo základu dane 
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       (pôvodná sadza 0,50 %) 
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 % zo základu dane 
       (zostáva pôvodná sadza ) 
e) stavebné pozemky 0, 35 % zo základu dane 
       (pôvodná sadza 0,30% )  

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

a) stavby na bývanie a drobné, ktoré majú doplnkovú funkciu hlavnej stavby   
0,06 € (pôvodná sadza 0,05 € )  

b) stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo 
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu  

   0, 06 € (pôvodná sadza 0,05 € )  
c)  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 

  0, 33 € (zostava pôvodná sadza )  
d)  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené 

 alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 
0, 27 € (zostava pôvodná sadza )  

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu  

0, 60 € (zostava pôvodná sadza )  
f) stavby na ostatnú podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratíve 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 
0, 60 € (zostava pôvodná sadza )  

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f ) 
0, 23 € (zostava pôvodná sadza )  

 
(1) Sadzba dane podľa § 5 ods.1 bodu a, c, e, f tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných 

stavbách o 0,06 € (pôvodná sadza 0,05 €) za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za 
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods.3 zákona 
582/2004 Z.z.) 

 
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100 € (pôvodná sadza 
99,60 €). 
 
Veľa zmien v texte VZN č.4/2012 je upravených v zmysle novelizácie zákona č. 460/2011 Z. 
z v znení neskorších predpisov. 

U z n e s e n i e  č .  7 7 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, upravený 
so zmenami a pripomienkami (VZN č.4/2012 tvorí prílohu 
č.1) 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

  

4. Schválenie realizácie orientačného označenia a názvov ulíc 

obce Bobot 
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Poslanec Ľ. Hloža predložil dôvodovú správu k realizácií orientačného označenia 
a názvov ulíc obce Bobot z dôvodu, že obec Bobot nemá pravidelné číslovanie stavieb a preto 
sa u nás často stáva, že rýchla zdravotnícka pomoc alebo donášková služba UPS nemôžu 
nájsť adresu na ktorú sa majú dostaviť. Prílohou dôvodovej správy poslanca Ľ. Hložu je 
vypracovaný aj rozpočet na realizáciu orientačného označenia a názvov ulíc (1877,40 € 
s DPH) a vyjadrenie od Ministerstva vnútra SR k danému problému. Poslanec Ing. 
Michalička vyjadril súhlas, že z hľadiska bezpečnosti občanov je to veľmi dôležité, ale položil 
zároveň aj otázku „Čo to bude stáť našich občanov“ (napr. zmena občianskych preukazov) 
Starosta obce Ľ. Tunega a poslanec Ľ. Hloža poznamenali, že pokiaľ označenie bude len 
orientačné značenie občania obce by si nemuseli meniť OP a realizácie je v právomoci obce.  
Prísediaci pán A. Fiala podotkol, či by nebolo treba o označení ulíc oboznámiť aj našich 
občanov, či s označením súhlasia prípadne aj už z konkrétnymi názvami ulíc. Poslanci OZ 
schválili zrealizovanie orientačného značenia ulíc v roku 2013 a súhlasili s vyčlenením 
finančných prostriedkov z rozpočtu obce v roku 2013 v hodnote cca 2000 euro. 
 

U z n e s e n i e  č .  7 8 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Realizáciu orientačného označenia a názvov ulíc obce 
Bobot v roku 2013 s rozpočtom cca 2000 € 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

5. Schválenie finančnej čiastky na pomoc záchrany kultúrnej 

pamiatky farského kostola v Bobote 

 
Poslanec Ing. B. Michalička predložil dôvodovú správu nakoľko Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) v zmysle § 6 ods. 1písm. c) zákona č. 434/2010 Z. 
z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v 
rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí 
na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok. 
Rímskokatolícky kostol Svätého Mikuláša s opevnením v Bobote je kultúrnou pamiatkou, na 
ktorú sa dá uplatniť výzva v programe „Obnovme si svoj dom“, podprogram 1.1 Obnova 
kultúrnych pamiatok.  
Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu z mája 2012 a projektu Monitoring 
deformácii z decembra 2009 je potrebné najskôr vykonať na objekte sanáciu vlhkosti 
základov a odvod dažďových vôd, pričom je potrebné vykonať technický projekt oprávnenou 
osobou na pozemné stavby a následne je možnosť sa prihlásiť s uvedeným projektom do 
výzvy MK SR. Počas realizácie stavebných úprav bude potrebné vykonať archeologický 
prieskum a následne aj pamiatkový výskum kostola. Obec Bobot by mala uhradiť technický 
projekt na sanáciu vlhkosti a podieľať sa sumou 5 % na celkových nákladoch realizácie 
a výskumu. 
Celková cena realizácie odvodnenie po obvode základových konštrukcií objektu kostola 
(sanácia) by činila:      32 400 € s DPH 
Cena projektovej dokumentácie (sanácia):    1 788 € s DPH 
5 % účasť obce - odvodnenie (sanácia):    1 620 € 
Cena pamiatkového výskumu kostola:    4 331,25 € 
5% účasť obce na pamiatkovom výskume:    217,11 € 
 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 8 - 

Starosta obce poznamenal, že projektant, ktorý spracoval návrh projektu sa vyjadril, že 
zrealizovaním odvodenia (sanácia vlhkosti) kostola sa dosiahne 30% účinnosť odstránenia 
vlhkosti a pokiaľ by sme neuspeli vo výzve rozpočet na opravu kostola je dosť vysoký 
Poslanci OZ sa spýtali ako šancu máme pri získaní dotácie. Poslanec Ing. B. Michalička 
jednal s Pamiatkovým úradom v Trenčíne a jednotlivými výskumnými pracovníkmi 
o projektoch a výskumný pracovníci sa vyjadrili, že zvyčajne prispievajú hlavne na výskumy 
kultúrnych pamiatok. 
V rámci diskusie sa poslanci OZ zhodli na tom, že schvália projekt na odvodnenie (sanáciu 
vlhkosti) kostola v hodnote cca 1800 €, pretože ten je prvoradý k podaniu výzvy, ktorú treba 
podať do 25. januára 2013 a ak neuspejeme vo výzve tento rok projekt sa môže použiť aj vo 
výzvach v ďalších rokoch. 
 

U z n e s e n i e  č . 7 9 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Finančnú čiastku 1800 € na vytvorenie technického 
projektu na sanáciu vlhkosti Rímskokatolíckeho kostola 
Svätého Mikuláša do žiadosti na výzvu MK SR v 
programe Obnovme si svoj dom. 
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci 

 

6. Schválenie zriadenia Obecného hasičského zboru v Bobote 

a schválenie veliteľa OHZ 

V zmysle zákona č.314/2001 § 15 ods. 1 písmena b) starosta obce Ľ. Tunega predložil 
návrh – zriadiť Obecný hasičský zbor obce Bobot, ktorý každá obec nad 500 obyvateľov musí 
zriadiť v zmysle zákona a za veliteľa navrhol p. Mariana Džubinu, nakoľko má kvalifikáciu 
na vykonávanie funkcie – veliteľ obecného hasičského zboru. 
 

U z n e s e n i e  č . 8 0 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Zriadenie Obecného hasičského zboru v Bobote.  
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci 

 
U z n e s e n i e  č . 8 1 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Za veliteľa Obecného hasičského zboru pána Mariána 
Džubinu.  
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci 

 

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Bobot na rok 2013 

Členovia finančnej komisie pripravili návrh rozpočtu na rok 2013, ktorý treba vyvesiť 
na obecnej tabuli na pripomienkovanie a na ďalšom rokovaní OZ v decembri budú 
zapracované pripomienky a následne aj schválený. 
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8. Rôzne 

Do bodu rôzne sa prihlásil pán A. Fiala, ktorý poukázal na Dom smútku v akom zlom 
stave sa nachádza, hlavne vnútorný interiér (opadajúca omietka) a taktiež poukázal na miesto 
na miestnom cintoríne, kde sa pália sviečky – plechová plocha pri hlavnom kríži, že aj s tým 
by sa malo niečo robiť, pretože je to nebezpečné pre občanov. 
Starosta obce sa vyjadril, že o tomto stave Domu smútku vie a že v budúcom roku 2013 sa 
daný problém určite bude riešiť a oprava DS sa zakotví aj do rozpočtu na rok 2013. 

9. Došlá pošta 

Starosta obce oboznámil poslancov o liste, ktorý dostal od predsedu ZMOS pána Jozefa 
Dvonča, že sa bude na Slovensku nakrúcať veľkofilm o sv. Cyrilovi a Metodovi a oslovujú 
samosprávy a príspevok na realizáciu filmu. Poslanci OZ list vzali na vedomie, ale zatiaľ 
žiadny príspevok neodhlasovali. 
 
Sťažnosť Ing. J. Števulovej – dňa 19.11.2012 sme zaevidovali do došlej pošty sťažnosť Ing. 
J. Števulovej na p. T. Michaličku ohľadne parkovania prívesu na miestnej komunikácií, čím 
obmedzuje cestnú premávku. Po obdržaní sťažnosti starosta obce Ľ. Tunega ústne upozornil 
majiteľa prívesu o preparkovanie na súkromný pozemok, čo majiteľ prívesu p. T. Michalička 
aj sľúbil, že urobí. 
Zároveň starosta obce podotkol aj na sťažnosti s chovom domácich zvierat, že ich musíme 
riešiť v rámci stavebného zákona a veterinárneho úradu, pretože VZN o chove a držaní 
domácich a hospodárskych zvierat nie je právne platné. 
 

10. Rôzne 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta poďakoval za účasť 
a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
 

Overovatelia zápisnice: Ing. Boris Michalička   

 p. Peter Minárik  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

4/2012 

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

odpady na území obce Bobot 

 

23.11.2012 
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Obecné zastupiteľstvo v Bobote na základe § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 
 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Bobot 
 
 
 
 
 
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Bobot vyvesené na obecnej tabuli dňa: 7.11.2012 
 
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Bobot zvesené z obecnej tabule dňa: 22.11.2012 
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I. časť 

Úvodné ustanovenia 

§ 1  
 

(1) Toto VZN upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a 
miestny poplatok“) na území obce Bobot. 

(2) Obec Bobot na svojom území ukladá tieto miestne dane: 
a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za užívanie verejného priestranstva 
d) daň za predajné automaty 
e) daň za nevýherné hracie prístroje 

(3) Obec Bobot na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za 
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 

 
 

II.  časť 

Miestne dane 

§ 2  
Daň z nehnuteľnosti 

(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
a) daň z pozemkov 
b) daň zo stavieb 
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov) 

 
§ 3  

Daň z pozemkov 
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú: 

a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností 
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, 

alebo vyššieho územného celku, zapísaného v katastri 
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je: 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba 
b) nájomca ak: 

- nájomný vzťah trvá alebo má trvať 5 rokov a nájomca je zapísaný v 
katastri 

- má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom 
 

§ 4  
Základ dane 

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej v prílohe č.1 
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zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota 
pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku získanej 
na 1 m2 podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky: záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením 
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2, 
zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v 
právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné 
čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 

 
§ 5  

Sadzba dane pre pozemky 
(1) Hodnota pozemkov: 

a) orná pôda (príloha č. 1 z. 582/2004 Z.z.)  0,3246 € / m2 
b) trvalé trávnaté porasty(príloha č. 1 z. 582/2004 Z.z.) 0,0268 € / m2 
c) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (príloha č. 1 z. 582/2004 

Z.z.)       1,32 € / m2 
d) stavebné pozemky (príloha č. 1 z. 582/2004 Z.z.) 13,27 € / m2 
e) lesný pozemok      0,10 € / m2 

(2) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  

        0,55 % zo základu dane 
b) záhrady       0,50 % zo základu dane 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  0,50 % zo základu dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy   0,55 % zo základu dane 
e) stavebné pozemky     0,35 % zo základu dane 

 
§ 6  

Sadzba dane stavieb a bytov 
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu 

0,06 € 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

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

0,06 € 
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 

0,33 € 
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 
0,27 € 
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e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

0,60 € 
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 
0,60 € 

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 
0,23 € 

 
(2) Sadzba dane podľa § 5 ods.1 bodu a, c, e, f tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných 

stavbách o 0,06 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods.3 zákona 582/2004 Z.z.) 

(3) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia. 

 
§ 7  

Daň z bytov 
Ročná sadzba dane z bytov je 0,10 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a 
nebytového priestoru. 
 

§ 8  
Daňové priznanie 

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po 
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a 
zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 
vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára 
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie 
dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.  

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.  

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je 
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik 
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní 
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

(3) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný 
podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších 
zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Zmeny skutočností rozhodujúcich na 
vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.  
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve 
viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba 
alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho 
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť 
správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 

(4) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet 
dane a daň si sám vypočítať.  

(5) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, 
titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť 
aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník 
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povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto 
odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 

(6) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. 
mája bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí 
daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 
ods. 2 zákona o miestnych daniach. 

 
§ 9  

Platenie dane 
(1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 
(2) Správca dane určuje splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. 

 

III.  časť 

Daň za psa 

 
§ 10  

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

právnickou osobou. 
(2) Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely 
b) pes umiestnený v útulku zvierat 
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, ktorého vlastní 

alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím 
 

§ 11  
Daňovník 

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

 
§ 12  

Základ dane 
Základom dane je počet psov. 
 

§ 13  
Sadzba dane 

Sadzba dane za psa je na kalendárny rok 10 € za jedného psa. 
 

§ 14  
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 
 

§ 15  
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
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(1) Daňovník je povinný písomne 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. Vznik daňovej povinnosti daňovník oznámi 
podaním daňového priznania. 

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie vyrubená 
rozhodnutím spolu s ostatnými daňami. 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane 
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená. 

 
§ 16  

Správca dane 
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 
 

§ 17  
Vyrubenie a spôsob vyberania dane 

(1) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím a je splatná do 15 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti. 

(2) Spôsoby vyberania dane 
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu 
b) na účet obce Bobot vedeného v PRIMA banke pobočka Trenčín, číslo účtu: 

0650314001/5600 
(3) Podmienky držania psov upravuje zákon číslo 282/2002 Zb., ktorý je zapracovaný vo 

všeobecne záväznom nariadení č.3/2012 samostatne. 
 
 

IV.  časť 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

§ 18  
Predmet 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 Bobot, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej 
dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu 

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

c) námestia – priestor pred kultúrnym domom Bobot, ako aj trhové miesto 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 
parkoviska a pod., ako aj ostatné obecné úhrady nákladov obce. 

 
§ 19  

Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
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§ 20  

Základ dane 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2. 
 

§ 21  
Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,03 € za každý aj začatý m2 osobitne 
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. 
 

§ 22  
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením 
užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať 
oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Bobote a to pred 
začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má 
realizovať užívanie verejného priestranstva. 
 

§ 23  
Miestne príslušnou obcou je obec Bobot, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo 
nachádza. 
 

§ 24  
Spôsob vyberania dane 

Splatnosť dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje nasledovne: 
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, pri dobe užívania 

verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej 
povinností na Obecnom úrade v Bobote 

b) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo 
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený 
zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Bobote pri ohlásení 
vzniku daňovej povinnosti daňovníkom 

 

V. časť 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

§ 25  
Predmet dane 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú 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 

zábavné hry 
 

§ 26  
Daňovník 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 18 - 

Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 
 

§ 27  
Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 

§ 28  
Sadzba dane 

Sadzba dane je 100 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
 

§ 29  
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 
 

§ 30  
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie 
obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v 
ktorom vzniká daňová povinnosť. 

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňované obdobie splatná bez vyrubenia 
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 28 
tohto VZN, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho 
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

(4) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 
osobne, alebo doporučenou zásielkou na Obecný úrad v Bobote. 

(5) Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje:  
a) identifikačné údaje daňovníka 
b) identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania 

(6) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: 
a) jednorázovo do pokladne obecného úradu 
b) jednorázovo na účet obce Bobot vedeného v PRIMA banke, pobočka Trenčín, 
číslo účtu: 0650314001/5600 

(7) Na účely výberu daní je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú 
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a) výrobné číslo 
b) typ nevýherného hracieho prístroja 

 
§ 31  

Správa dane 
Miestne príslušnou obcou je obec Bobot, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje 
nachádzajú. 
 

VI.  časť 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 19 - 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

§ 32  
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem 
elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, 
ktoré vznikajú na území obce. 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým 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 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území obce na účel podnikania. 

(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybratý 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 alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 
poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo 
správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý 
poplatok pre obec vyberie, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec 
(ďalej len "platiteľ"). 

(4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

(5) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) 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 Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj zmeny 
je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

 
§ 33  

Sadzba poplatku za komunálny odpad 
(1) Sadzba poplatku v obci Bobot sa stanovuje 0,0452 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 

16,50 € za osobu ročne. 
(2) U právnických osôb, ktoré vlastnia pohostinstvá a reštauračné zariadenia, herne a pod. 

alebo uvedených zariadení s prevádzkou v prenájme sa berie do úvahy: 
- 0,03 € za stoličku a deň 
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(3) U podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosti nachádzajúce 
sa na území obce na účel podnikania sa vyrubuje daň z priemerného počtu 
zamestnancov násobený koeficientom 0,07 € a počtom kalendárnych dní. 

 
§ 34  

Určenie obdobia 
V obci Bobot pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je určené 
obdobie jeden kalendárny rok. 
 

§ 35  
Ohlásenia 

(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti 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, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba 
podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné 
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO) 

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 
ods. 7 zákona o miestnych daniach 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach 
(ak je zavedený množstvový zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady 
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie 
poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku 

(2) Poplatník je oprávnený podať obci 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. 

(3) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. 
(4) Počet smetných nádob je určený na počet osôb v domácnosti nasledovne: 

a) 1 – 4 osoby:  jedna smetná nádoba 
b) 5 – 8 osôb:  dve smetné nádoby 
c) 9 a viac osôb:  tri smetné nádoby 

 
§ 36  

Platenie poplatku 
 

(1) Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 

 

VII.  časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
§ 37  

Zníženie alebo odpustenie poplatku a daní 
(1) Obec poplatok za komunálny odpad zníži o 50% ak poplatník obci preukáže ,že sa v 

určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava mimo miesta trvalého pobytu 
alebo viac ako 90 po seba nasledujúcich dní a svoju neprítomnosť v obci preukáže 
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patričným dokladom (napr. študenti potvrdením o dlhodobom prechodnom pobyte, 
nájomnou zmluvou o ubytovaní, platná pracovná zmluva – práca v zahraničí). 

(2) Zníženie poplatkov: 
a) Obec znižuje daň z nehnuteľnosti občanom žijúcim v samostatnej domácnosti 

nad 65 rokov, občanom (držiteľom) preukazu ZTP a ZTPS o 30% ako je určená 
sadza dane. 

b) Obec znižuje poplatok za psa občanom nad 65 rokov žijúcim v samostatnej 
domácnosti na 3,50 € 

c) Obec odpustí daň a poplatok daňovníkovi, ktorému celková výška dane a 
poplatku nepresiahne účelne vynaložené náklady na ich vyrubenie 

 
§ 38  

Spoločné ustanovenia 
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Bobot prostredníctvom 

starostu obce a poverených zamestnancov obce. 
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá 

hlavný kontrolór obce Bobot. 
 

§ 39  
Záverečné ustanovenia 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 
na zákon č.582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov a zákona č. 
563/2009 Z. z o správe daní a poplatkov (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 
Bobote dňa 23.11.2012. 

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Bobote č.7/2011 zo dňa 14.12.2011 o dani z nehnuteľnosti, o 
miestnych poplatkoch a o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov. 

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Bobote. 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013. 
 
 
 
V Bobote, dňa 23.11.2012 
 
 

 
 

______________________ 
Ľubomír Tunega v.r. 

starosta obce 
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Príloha VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady na území obce Bobot. 

 
Cenník poplatkov služieb a materiálu obce 

Poplatok za miesto na predaj      3,35 € 
 
Poplatok za užívanie KD (sála) - letné obdobie   40,00 € / deň – 12 hod.  

- vykurovacie obdobie  70,00 € / deň – 12 hod.  
Poplatok za užívanie zasadačky     3,35 € / hod 
Poplatok za používanie kuchynky     5,00 € / hod 
Poplatok za používanie Domu smútku    10 € 
Poplatok za jednohrob, hrobka     16,60 € 
Poplatok za dvojhrob, dvojhrobka       33,20 € 
Poplatok za detský hrob      6,60 € 
Poplatok za zapožičanie stolov a stoličiek z KD 

1 ks stolička       0,35 € / deň 
1 ks stôl       0,50 € / deň 

 
Poplatky v knižnici: žiaci, dôchodcovia    0,50 € / rok  

dospelí      1,00 € / rok 
Miestny rozhlas – hlásenie      1,65 € 
Poplatok za vydanie potvrdenia obcou o vyrovnaní daní  5,00 € 
Poplatok za výpis z katastra nehnuteľnosti    1 € / strana 

+ každá ďalšia strana      0,10 € 
Poplatok za kopírovanie       0,07 € / strana 
Poplatok za faxovanie      0,15 € / strana 
 
Poplatky za zapožičanie obecného náradia: 
 
Stavebná miešačka        2,00 € / deň 
Cirkulár – píla        2,00 € / deň 
Elektrická vŕtačka        1,00 € / deň 
Krovinorez s obsluhou a PH      4,00 € / hod 
Kosačka s obsluhou a PH      4,00 € / hod 
 
Poplatky na likvidáciu stavebného odpadu v obecnom kontajneri: 
 
Poplatok za 300 kg stavebného odpadu    2,00 € 
Poplatok za likvidáciu odpadu celého veľkoobjemového kontajnera vrátene pristavenia 
a odvozu cca 5 ton       344,00 € 
 
Obec Bobot znižuje poplatok za kuchynku v KD pre občanov a organizácie obce Bobot na 
2,00 € / hod. v prípade prenájmu do 4 hodín, inak na sumu 10,00 € / deň. 
 


