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       Obec Lúka v súlade s ustanovením § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 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 neskorších predpisov a zákona č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

582/2004 Z. z.   v y d á v a  pre územie obce Lúka 

 

 

                                                

 

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E 

 

č. 5/2020 

 

 

o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Lúka 

 

 

     

 

Návrh VZN vyvesený dňa:   11. novembra 2020 

Návrh VZN zverejnený na stránke Obce Lúka dňa:  11. novembra 2020  

Lehota na predloženie pripomienok k VZN:  do 25. novembra 2020  

Schválené VZN č. 5/2020 zverejnené 01.12.2020 

Účinnosť od 01.01.2021 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

č. 5/2020  

o podmienkach určovania  a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lúka 

 

I. časť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 

Článok 1   

Predmet úpravy 

 

            (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje podmienky 

ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady ( ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Lúka. 

          

           (2) Obecné zastupiteľstvo obce Lúka podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 

98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  v znení neskorších 

predpisov  z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára 2021 miestne dane a poplatky.  

            

          (3) Obec Lúka na svojom území ukladá tieto 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 prístroje 

        

(4) Obec Lúka na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

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

 

 

 II. časť 

MIESTNE DANE 

 

Článok 1 

Daň z nehnuteľností 

       

 Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
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a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb 

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome(ďalej len bytov) 

   

Článok 2 

Daň z pozemkov 

 

      (1) Daňovníkom z dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zákona č. 

582/2002 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

     

     (2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lúka v členení podľa § 6 

ods.1  zákona o miestnych daniach.   

   

    (3) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery             

pozemku  a hodnoty pôdy.  

     

    (4)  Ročná sadzba dane z pozemkov v obci Lúka je stanovená percentami zo základu dane 

pre jednotlivé druhy pozemkov takto:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                     0,60 % 

b) trvalé trávnaté porasty                                                                      0,60 % 

c) záhrady                                                                                             0,60 %    

d) zastavané plochy a nádvoria                                                            0,60 % 

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                              0,80 % 

f) stavebné pozemky                                                                            0,30 %       

g) ostatné plochy                                                                                  0,60 %                                                                                          

 

    (5) V časti obce záhradková osada Tematín a záhradková osada Dolina je sadzba dane      

z pozemkov pre doleuvedené druhy pozemkov nasledovná:                                                                

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                     0,60 % 

b) trvalé trávnaté porasty                                                                      0,60 % 

c) záhrady                                                                                             0,75 %    

d) zastavané plochy a nádvoria                                                            0,60 % 

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                              0,80 % 

f) stavebné pozemky                                                                            0,30 %       

g) ostatné plochy                                                                                  0,60 %       

 

 

Článok 3 

Daň zo stavieb 

 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona o miestnych 

     daniach. 
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(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Lúka, ktoré majú jedno alebo viac 

nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. 

(3) Základom dane zo stavieb výmera zastavanej plochy v m2. 

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2  zastavanej plochy stanovená      

      takto: 

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

    - prvé nadzemné podlažie                                                                       0,18 € 

    - druhé nadzemné podlažie                                                                     0,03 € 

    - podzemné podlažie                                                                               0,03 € 

 b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

 stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb  

na vlastnú administratívu:                                                                           0,18 €                          

 c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu: 

    - prvé nadzemné podlažie                                                                       0,30 € 

    - druhé nadzemné podlažie                                                                     0,09 € 

    - podzemné podlažie                                                                               0,09 € 

d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží 

umiestnených pod zemou:                                                                          0,22  € 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu:                                                                                           0,80 €  

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou:                   

  - prvé nadzemné podlažie                                                                       1,70 € 

  - druhé nadzemné podlažie                                                                     0,17 € 

  - podzemné podlažie                                                                               0,17 €                   

g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) :                                 0,30 €                        

 

 

 

Článok 4 

Daň z bytov                                                                                                                                                                                                    

  

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

priestoru v bytovom dome. 

      (2) Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2  podlahovej plochy bytu je určená 

nasledovne:  

  - byt                                                                                                         0,25 € 

  - nebytový priestor                                                                                  0,25 € 
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                                                                 Článok 5 

Spoločné ustanovenia  

 

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov nasledovne: 

 

a) pozemky funkčne spojené so stavbami na vykonávanie náboženských obradov 

b) pozemky na ktorých sú cintoríny 

c)  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

d) rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením 

   

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb nasledovne: 

a) stavby na vykonávanie náboženských obradov, kostol 

b) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam 

c)  zníženie o 50% daňovej povinnosti na stavby alebo byty vo vlastníctve držiteľov 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 

 

    (3) Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi 1. januára zdaňovacieho obdobia sa tým, že 

daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31.januára kalendárneho roka.  

 

    (4) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia. 

 

 III. časť 

OSTATNÉ  MIESTNE  DANE 

 

Článok 1 

Daň z psa 

 

      (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 a výskumné účely 

b) pes umiestnený v útulku zvierat 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

  

(3) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je v obci Lúka nasledovná: 

 

 a) za psa chovaného v rodinnom dome je 5 € 
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 b) za psa chovaného v bytovom dome je 10 € 

Táto určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

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

mesiaci , v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom 

mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

     

Článok 2 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

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

priestranstva. 

      

    (2) Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce – miestne komunikácie, chodníky, námestia. 

   

     (3) Osobitné užívanie verejného priestranstva sa rozumie: 

-  umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 

-  umiestnenie stavebného zariadenia 

-  umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných        

atrakcií 

-  umiestnenie skládky 

- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 

  

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo v 

obci Lúka užíva. 

 

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

priestranstva v m2. 

  

     (6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý deň je 

nasledovná: 

 a)   0.17 €   za umiestnenie stavebného zariadenia 

 b)   0.17 €   za umiestnenie skládky 

 c)   0.03 €   za trvalé parkovanie vozidla  

 

(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva  

a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný 

ohlásiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva obci Lúka písomne 

alebo osobne najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 

   (8) Správca dane vyrúbi daň rozhodnutím. Daň za užívania verejného priestranstva je 
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splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

Článok 3 

Daň za ubytovanie 

 

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

ubytovacom zariadení, v rodinnom dome alebo rekreačnej chate 

 

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

   

   (3) Základom dane je počet prenocovaní. 

   

  (4) Sadzba dane na území obce je   0,20 €  na osobu a prenocovanie. 

   

  (5) Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných 

osobách. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie. 

  

  (6) Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci zdaňovacieho 

obdobia. 

   

 

Článok 4 

Daň za predajné automaty 

    

      (1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar 

za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 

  

      (2) Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné 

lístky verejnej dopravy. 

  

     (3) Základom dane je počet predajných automatov 

  

     (4) Sadzba dane za predajné automaty za jeden predajný automat a kalendárny rok          

je   30 €. 
  
 

Článok 5 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

     (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. 
 
     (2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

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

               hry. 

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

           prevádzkuje. 

     (4) Základom dane je počet výherných hracích prístrojov. 

     (5) Sadzba dane je stanovená za jeden nevýherný prístroj a kalendárny rok 25 €.  

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

          prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal     

          prevádzkovať. 

    (7) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste       

          štítkom, kde je uvedené – obchodný názov firmy, prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum  

          umiestnenia a začatia prevádzkovania, výrobné číslo a typ prístroja. 

    (8) Správca dane vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa    

          nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného 

zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

(2) Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti môžu daňovníci podať aj elektronicky. Správca dane 

doručuje „Rozhodnutia“ právnickým a fyzickým osobám do aktívnych elektronických 

schránok. 

(3) Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne  2,- € nebude vyrubovať ani vyberať. 

(4) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi: bezhotovostným 

prevodom na účet správcu dane, poštovým poukazom na účet správcu dane, v hotovosti 

priamo do pokladne správcu dane.   

 

IV. časť 

MIESTNY POPLATOK 

§ 15 

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 okrem elektroodpadov  

       - nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

       - triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená                                            

         zodpovednosť výrobcov 

      - náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek    
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         komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 

       - drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.                             

(2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77                              

      ods. 2 až 3 zákona  o miestnych daniach. 

(3) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný   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, 

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

len „ platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obce 

odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona   

     o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

(5) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona             

     o miestnych daniach, nasledovne : 

a) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

obce oprávnená užívať nehnuteľnosť  15 € za osobu a rok, na osobu budú vydané 4 žetóny, 

ďalšie dokupované žetóny sú po 2,-€ 

b) b) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v obci a nemá v obci trvalý ani 

prechodný pobyt 15 € na nehnuteľnosť – 4 žetóny 

c) FO – podnikatelia produkujúci odpad:  80 €/rok za 110 l, 120 l nádobu 

                                                                    557,50 €/rok za 1100 l nádobu 

d) PO, ktorá užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie ZŠ 

s MŠ Lúka 135: 500 €/rok  

e) PO, ktorá užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na podnikanie – AGROMA 

prevádzka Lúka: 300,-€/rok 

f) s podnikateľskými subjektami, ktoré majú prevádzky s viacerými zamestnancami sa výška 

poplatku stanoví podľa počtu nádob na KO 

g) sadzba poplatku  za drobný stavebný odpad je 0,070 € za jeden liter drobných stavebných 

odpadov a 0,035 € za kg drobných stavebných odpadov bez škodlivín 

h) Nádoba 110 l/120l je určená pre 4 – člennú rodinu. Cena jednej 120 l nádoby bude pre občana 

podľa aktuálnej nákupnej ceny. 

i)  Celoročný vývoz nádoby na KO bez použitia žetónov je možný za poplatok 80,- € za  jednu 

nádobu. Po zaplatení tohto poplatku občan dostane na smetnú nádobu nálepku. 

 (6) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť vzniku poplatkovej povinnosti a  
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a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( 

ďalej len identifikačné údaje, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných 

členov domácnosti, ak je poplatníkom fyzická osoba, 

b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania 

a identifikačné číslo ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ, 

c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 

o miestnych daniach, 

d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

(7) Obec poplatok: 

 a) zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období                  

nezdržiaval dlhodobo v mieste trvalého bydliska 

b) zníži  o 50% študentom bez zárobkovej činnosti 

 

Článok 16 

Vrátenie poplatku 

(1) Obec Lúka podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach  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, ktoré obec 

ustanovuje takto :  

 

Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona 

o miestnych daniach, t. j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok  predloží  

 

a) poplatníkovi skončí trvalý pobyt v obci Lúka, 

spôsob preukázania: podané oznámenie podľa §80 zák. č. 582/2004 Z. z., písomné 

oznámenie o ukončení trvalého pobytu na území obce Lúka, alebo zmeny trvalého pobytu 

mimo obec Lúka, kópia úmrtného listu (pri fyzických osobách, za ktoré prebral povinnosti 

poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti), 

b) poplatníkovi skončí prechodný pobyt v obci Lúka, 

spôsob preukázania: podané oznámenie podľa §80 zák. č. 582/2004 Z. z., písomné 

oznámenie o ukončení prechodného pobytu na území obce Lúka s potvrdením o prihlásení  

sa na trvalý pobyt v inej obci – meste, kópia úmrtného listu (pri fyzických osobách, za ktoré 

prebral povinnosti poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti, 

c) poplatníkovi podľa § 1 ods. 1 písm. a) tohto VZN zanikne oprávnenie užívať nehnuteľnosť 

na území obce Lúka, 

spôsob preukázania: kópia kúpno-predajnej zmluvy alebo kópia rozhodnutia správy katastra 

o zápise vlastníckych práv do katastra nehnuteľností alebo písomné oznámenie o zániku 

oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce Lúka,  

d) poplatník podľa § 1 ods. 1 písm. a) tohto VZN ukončí užívanie nehnuteľnosti na území obce 

Lúka, 

spôsob preukázania: písomné oznámenie o ukončení užívania nehnuteľnosti na území obce 

Lúka s  listom vlastníctva ku ktorej mal poplatník vzťah, kópia úmrtného listu (pri fyzických 

osobách, za ktoré prebral povinnosti poplatníka jeden z členov spoločnej domácnosti), 

e) poplatníkovi podľa § 1 ods. 1 písm. b) tohto VZN zanikne oprávnenie užívať alebo prestane 

užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Lúka na iný účel ako na podnikanie 

alebo na podnikanie. 
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Článok 17 

Zníženie a odpustenie poplatku  

 

(1) Obec Lúka v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí                     

za  obdobie, za  ktoré poplatník  preukáže, že  sa viac ako 90  dní v zdaňovacom období  

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to týmito podkladmi: 

 

a) ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava, alebo zdržiavala v zahraničí ( okrem poplatníkov, 

ktorí v zahraničí vykonávajú prácu v turnusovom režime), 

podklady na odpustenie: potvrdením o návšteve školy alebo pracovným povolením  

alebo povolením k pobytu alebo vízom alebo potvrdením od zamestnávateľa, prípadne 

agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie 

o pobyte v zahraničí alebo potvrdením o úhrade dane z príjmu v zahraničí alebo potvrdením 

spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka) v mieste trvalého 

pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu 

v zahraničí alebo  

b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody, 

          podklady na odpustenie: potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody, 

c) ktorý je vyhlásený za nezvestného, podklady na odpustenie: potvrdenie príslušného 

oddelenia policajného zboru o nezvestnosti, 

d) ktorý je v striedavej starostlivosti rodičov za obdobie, keď je v starostlivosti toho z rodičov, 

ktorý má trvalý pobyt mimo obce Lúka, 

          podklady na odpustenie: právoplatné rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti    

          rodičov o dieťa a súčasne doklad preukazujúci platenie miestneho poplatku za    

          komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, v ktorej má trvalý pobyt         

         druhý z rodičov, 

(2) Obec Lúka v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži   za obdobie, za 

ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku  o 50% z poplatku 

15,00 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na poplatok 7,50 € osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník 

s trvalým pobytom:  

a) je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia mimo Obce Lúka, 

podklady na zníženie:  

- ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, 

na preukázanie statusu  žiaka alebo študenta  poskytne poplatník obci údaje                     v 

rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta,  

        - ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu  mimo územia Slovenskej           

        republiky na preukázanie statusu  žiaka alebo študenta  poskytne poplatník obci        

        potvrdenie o návšteve školy potvrdenie o návšteve školy a súčasne doklad                 

            o prechodnom ubytovaní   mieste školy, 

 

b) ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania 

podklady na zníženie: potvrdenie zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní 

v danom zdaňovacom  období  s miestnom výkonu práce poplatníka mimo územie obce 

a potvrdením o ubytovaní alebo dokladom o prechodnom pobyte mimo územia obce kópia 

pracovnej zmluvy a súčasne doklad o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce,     

c) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime, 

podklady na zníženie: najmä potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o mieste a trvaní 

 výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie o mieste a trvaní pobytu v zahraničí alebo kópia 
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pracovnej zmluvy s uvedením miesta a trvania výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie 

zamestnávateľa o mieste a trvaní výkonu práce v zahraničí alebo potvrdenie opatrovanej 

osoby o mieste a trvaní pobytu v zahraničí. 

 

§16 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto  VZN č. 5/2020 sa ruší VZN č. 1/2012 a jeho Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012, ktorý 

bol schválený OZ Lúka dňa 11.12.2019  uznesením č. 144/2019 

3. VZN č. 5/2020 nadobúda účinnosť od 1. januára 2021. 

 

 

V Lúke, 11.11.2020 

                                  

                                                                                      Ing. Marian Haluza 

                                                                                                         starosta obce 


