
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 27. 09. 2017                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 3  

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok  

 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.3 – V./OZ/2017 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku  

konaného dňa 27. 09. 2017. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

na základe ustanovenia § 6 ods.2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

b e r i e   na vedomie 
 

 
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2017, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 03. 11. 2017. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

 
Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 
3. Návrh VZN Obce Močenok č. ../2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 

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



Dôvodová správa 

 

Do roku 2024 treba zosúladiť násobok najvyššej a najnižšej sadzby dane zo stavieb a bytov, 

viď citácia zo zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov: 

§ 104g  

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013 

 

(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie 

roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí 

tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie 

obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie 

obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie 

predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje. 

(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie 

rok 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento 

násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 

2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie 

byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce 

tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatňuje. 

 

Rodinné domy a byty sú postavené na rovnakú pozíciu z dôvodu, že sa jedná o stavby na 

bývanie. Návrh na úpravu sadzieb je nasledovný: 

Zdaňovacie 

obdobie 

2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 

Stavby na 

bývanie 

0,073 0,0867 0,1004 0,1141 0,1278 

Ostatné 

stavby 

1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 

násobok 17,493 14,728 12,719 11,191 9,992 

 

Sadzba daní zo stavieb 

Od roku 2013 do roku 2024 sa má upraviť násobok medzi najnižšou sadzbou dane zo stavieb 

(v našom prípade je to daň zo stavieb na bývanie) a najvyššou (v našom prípade sú to ostatné 

stavby) tak, aby bol medzi nimi 10 násobok.  

Do roku 2024 musí byť sadzba dane zo stavieb 0,1277.  

Rozdiel medzi sadzbou v r. 2015 a sadzbou v roku 2024 je 0,0547, sadzba sa postupne bude 

upravovať každé 2 roky, čiže 4 krát, nárast každé 2 roky bude o 0,0137. 

Takým istým spôsobom sa postupne bude upravovať aj sadzbu dane z bytov až do roku 2024.  

 

Prvýkrát sa takto upravovala sadzba dane zo stavieb a bytov na jeseň r. 2015, na zdaňovacie 

obdobie r. 2016. Takto upravená sadzba platila na roky 2016 a 2017. Z toho dôvodu treba 

schváliť dodatok VZN č. 13/2015, ktorého predmetom bude zvýšenie sadzby dane zo stavieb  

a sadzby dane z bytov (je rovnaká)  na ďalšie roky (2018 a 2019) vo výške 0,1004 €. 
 

 

 

 

 

 

 



Ďalej navrhujeme do VZN zahrnúť možnosť odpracovania si dlh za miestny poplatok  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonávaním dobrovoľníckej činnosti  

pre obec na plnenie jej úloh. Týka sa to najmä dlhodobých neplatičov, u ktorých nie je možné 

vymáhať daňový nedoplatok iným spôsobom. 

Postup a spôsob je definovaný zákonom 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Zákon č. 582/2004 

TRINÁSTA ČASŤ 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 103 

(5) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo 

zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude 

vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu47a) v prospech obce na podporu 

plnenia jej úloh. 

 

 

Vysvetlenie: 

Žltou podfarbený text je nový, upravený, doplnený. 

 
 


