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  Obec  Uličské Krivé v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7, ods. 4,5 a 6, §8 ods. 2 a 4, §12 

ods. 2 a 3, §16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, §98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 

zákona č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e   

 

 

§1 

Úvodné ustanovenia 
 

/1/ Obecné zastupiteľstvo v Uličskom Krivom 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 za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  ustanovuje  s účinnosťou  

od 1. januára 2023.  
 

 

 

 

 

DAŇ Z POZEMKOV 
 

§2  

Základ dane 

 
/1/ Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovenom §7 zákona 

o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na 

zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem 

prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.  

 

§3 

 Sadzba dane 
 

/1/ Základná ročná sadzba dane z pozemkov na území  obce Uličské Krivé je pre všetky druhy 

pozemkov 0,25%.  

 

(1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Uličské Krivé, ročnú sadzbu dane 

z pozemkov:  

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,25 %, 

b) záhrady 0,50 %,  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné  

hospodársky využívané vodné plochy 1,25 %, 

e) stavebné pozemky 0,25% 
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DAŇ ZO STAVIEB 

 

§ 4  

 Sadzba dane 
 

 

1 ) Ročná sadzba dane zo stavieb  je  0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby.   
 

2) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Uličské Krivé, ročnú sadzbu dane zo 

stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:  

       

a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  

b) 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu , 

c) 0,099 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu,  

d) 0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov , 

e) 0,165 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

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

f) 0,331 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou , 

g) 0,099 € za ostatné stavby . 

  

 

3) ) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,033 € za každé ďalšie nadzemné podlažie. 

 
 

 
§ 6 

 Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

 

/1/ Podľa miestnych podmienok v obci Uličské Krivé sa od dane z pozemkov oslobodzujú 

tieto pozemky: 

 

a/obecný cintorín, 

 

b/ihrisko 

 

c/ nádvorie a priľahlý pozemok obecného úradu Uličské Krivé 

d/ kostoly, kaplnka a priľahlé pozemky 
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/2/ Podľa miestnych podmienok v obci Uličské Krivé sa od dane zo stavieb oslobodzujú tieto 

stavby: 

 

a/budovy obecného úradu 

b/kostoly (gréckokatolícky, pravoslávny, kaplnka) 

 

/3/  Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia. 

 

 

 

 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 22 

Predmet dane 
 

 

/1/ Predmetom dane za psa je  

a) pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 

      

/2/ Predmetom dane za psa nie je 

 pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

 pes umiestnený v útulku zvierat,  

 pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby   

 

§ 23 

Daňovník 
 

/1/ Daňovníkom je 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo  

b) fyzická osoba, ktorá je držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

    

 

§ 24 

 Základ dane 
/1/ Základom dane je počet psov. 

 

 

§ 25 

  Sadzby dane 

 
/1/ Sadzba dane je 5,- eur  za jedného psa za kalendárny rok. Táto suma bude vyberaná 

v hotovosti a následne prevedená na účet obce. 
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Miestny poplatok 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

§77  
 

 

/1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/ 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 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, 

ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ tohto 

ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/. 

 

/4/ Poplatok 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: 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“/. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník : za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 

/5/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 

ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca 

vznik poplatkovej  povinnosti. 
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/6/ Každá domácnosť má mať odpadkový kôš. 

 

§78  

 Sadzba poplatku 
 

 

/1/ Sadzba poplatku pre fyzické osoby je 0,0384 eura za osobu na kalendárny deň, t.j. 

k úhrade po zaokrúhlení 14,- eur za kalendárny rok za osobu. 

 

/2/ Sadzba poplatku pre podnikateľský subjekt je 50,- eur za kalendárny rok.  

 

 

Splatnosť poplatku 

 
/1/ Splatnosť poplatku je do 31 marca bežného roka 

 

 

 

 

Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 
 

Výška poplatku za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase sa určuje vo výške 5.- eur, za jedno 

vyhlásenie. 

 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností  č. 1/2018 zo dňa 07.12.2018.      

 

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Uličské Krivé sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

o dani z nehnuteľností, dani za psa, poplatku za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavby  uznieslo dňa ...............                     . 

 

               

Účinnosť 

 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 

V Uličskom Krivom dňa ........................ 

 

 

 

                                                                                    Ing. Juraj Cogan 
                                                                                                                                     starosta obce 



 


