
Obecné zastupiteľstvo obce Beňatina na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s 
ustanovením podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
vydáva tento 

Dodatok č.1
k VZN1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady

Dodatkom č.1  k VZN 1/2016 sa mení:
III. Časť

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 8

1.Sadzby poplatku

• Obec Beňatina stanovuje:
a) sadzbu poplatku 0,0357 EUR za osobu a kalendárny deň (13 EUR ročne),
b) sadzbu poplatku 0,020 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín.,
• U právnických osôb a podnikateľov podľa § 79 ods. 2 písm. c) zákona,  sadzbu 
poplatku 0,0822€ za kalendárny deň a ukazovateľa produkcie odpadu .

2. Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a
 spôsob zaplatenia poplatku

• Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm.
a) a ods. 2 tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
• Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN v 
splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, 
ktorým sa vyrubuje poplatok.
• Poplatník môže zaplatiť poplatok:
a) na účet správcu dane,
b) hotovosťou do pokladne, 
c) poštovou poukážkou.

3.Vrátenie poplatku

• Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti.
• Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, 
zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.).



4.Zníženie a odpustenie poplatku
• Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo 
odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období:
a)dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 
b)študentom ubytovaným v školskom internáte
• Podkladmi pre zníženie poplatku sú: 
a) potvrdenie , pracovná zmluva, pracovné povolenie
b) potvrdenie o prechodnom pobyte v inom meste alebo obci a o tom, že tam uhrádza 
poplatok
c) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní.

Dodatkom č.1  k VZN 1/2016 sa mení a dopĺňa :

IV. Časť
Daň za ubytovanie

Predmet dane
§ 9

Predmetom dane  za  ubytovanie je odplatné  prechodné ubytovanie  podľa  §  754  až  759 
Občianskeho zákonníka  v ubytovacom  zariadení,  ktorým  je  hotel, motel,  botel,  hostel,  
penzión,  apartmánový  dom, kúpeľný  dom,  liečebný  dom,  ubytovacie  zariadenie  
prírodných  liečebných  kúpeľov  a kúpeľných liečební,  turistická  ubytovňa,  chata,  stavba  
na   individuálnu  rekreáciu,  zrub, bungalov,  kemping,  mini kemp,  táborisko,  rodinný  
dom,  byt  v bytovom  dome,  v rodinnom  dome  alebo  v stavbe  slúžiacej  na viaceré účely

Daňovník
§10

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje

Základ dane
§ 11

Základom dane je počet prenocovaní.

Sadzba dane
§12

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 1,50€  na osobu a prenocovanie

Vyberanie dane
§ 13

 (1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. 
(2)  Platiteľ  štvrťročne  preukazuje  knihou  návštev  počet  návštevníkov  a predloží písomne
výšku odvodu  dane  a do  25.  dňa  nasledujúceho  mesiaca  uskutoční  aj  odvod finančných 
prostriedkov správcovi dane.



Záverečné ustanovenie
§ 14

Dodatok  č. 1/2020 k VZN č.1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Beňatina bol schválený OZ v Beňatine 
dňa 11.11.2020,  Uznesením OZ č. 20/2020, Dodatok zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 
26.10.2020 a zverejnený  na  internetovej  adrese  obce  dňa 01.01.2021.
Dodatok  nadobúda účinnosť 01.01.2021.

                                                                                             _____________________
                                                                                                        Štefan Minčák 
                                                                                                         starosta obce


