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Obecné zastupiteľstvo v Lome nad Rimavicou podľa § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 10/2021 
 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2022 

 
 

I. ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
 

§ 1  

Predmet úpravy 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania 
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len „poplatok“) na území obce Lom nad Rimavicou (ďalej len „obec“ alebo „správca dane“). 
 
(2) Správca dane ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie. 

 
(3) Obec Lom nad Rimavicou ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
 
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa a pre poplatok je kalendárny rok. 
 
 

II. ČASŤ 
MIESTNE DANE 

 
 

§ 2  

Daň z nehnuteľností 
 
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“). 
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§ 3  

Daň z pozemkov 
 
(1) Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady je hodnota 
pozemku bez porastov (0,1141 €/m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2. 
 
(2) Základom dane z pozemkov pre trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov 
(0,0239 €/m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2. 
 
(3) Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a nasledovnej 
hodnoty: 

a) záhrady, 
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 
c) stavebné pozemky 

1,32 €/m2 

1,32 €/m2 

13,27 €/m2 
 
(4) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s 
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku, určenej správcom dane vo výške 0,1120 
€/m2. Hodnota pozemku 0,1120 €/m2 sa použije len v prípade, ak daňovník hodnotu pozemku 
nepreukáže znaleckým posudkom. 
 
(5) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona, na ktorých sa nachádza transformačná 
stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný 
stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo 
predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku 13,27 €/m2. 
 
(6) Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje správca dane nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 
b) záhrady, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
e) stavebné pozemky. 

0,90 % 
0,75 % 
0,40 % 
1,25 % 

 
0,40 % 

 
(7) Správca dane určuje pre všetky pozemky podľa § 6 ods. 1 zákona, na ktoré bolo vydané povolenie 
dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny 
zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok, ročnú sadzbu dane z pozemkov vo 
výške 1,00 %. 
 
(8) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov. 
 

§ 4  

Daň zo stavieb 
 
(1) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona nasledovne: 

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

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

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

0,07 €/m2 

 

0,07 €/m2 

 

 

0,30 €/m2 
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d) samostatne stojace garáže, 
e) stavby hromadných garáží, 
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

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

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) ostatné stavby 

0,20 €/m2 

0,25 €/m2 

0,25 €/m2 

0,15 €/m2 

 

 

0,65 €/m2 

 

0,10 €/m2 
 
(2) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za 
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia nasledovne: 

a) 0,03 € pre stavby uvedené v ods. 1 písm. a), b), d), e), f), g), h) a i), 
b) 0,30 € pre stavby uvedené v ods. 1 písm. c). 

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

§ 5  

Daň z bytov 
 
Správca dane určuje v súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne: 
 

a) byt 
b) nebytový priestor 

0,07 €/m2 

0,08 €/m2 

 

§ 6  

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
 
(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a) pozemky vo vlastníctve cirkví, 
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej 

ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. 
stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa, 

d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, 
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia 
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy 
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov, 

e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, 

prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, 
národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených 
ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného 
významu, 

g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 
i) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej 

ťažby (prvej prebierky). 
 
(2) Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a 
zdravotníckym zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a stavby vo vlastníctve cirkví. 
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(3) Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 4 ods. (1) písm. a) tohto nariadenia 
o 50 % zo sadzby dane za tie stavby, ktoré sú vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
 
(4) Správca dane nevyrubí daň z nehnuteľností nižšiu ako 2,00 €. 
 
(5) Ak vyrubená daň z nehnuteľností pre fyzickú osobu dosahuje výšku 30,00 € alebo viac 
a vyrubená daň z nehnuteľností pre právnickú osobu dosahuje výšku 330,00 € alebo viac, je splatná v 
4 rovnakých splátkach: 

a) prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 
b) druhá splátka do 31.07. bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje, 
c) tretia splátka do 30.09. bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje, 
d) štvrtá splátka do 30.11. bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. 

 
(6) Ak vyrubená daň z nehnuteľností pre fyzickú osobu nepresahuje sumu 30,00 € a vyrubená daň 
z nehnuteľností pre právnickú osobu nepresahuje sumu 330,00 €, je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
(7) Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v 
splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 
 

§ 7  

Daň za 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 účely 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) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 
 
(4) Základom dane je počet psov. 
 
(5) Sadzba dane je 

a) 2,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak je pes chovaný v osade Javorina, 
b) 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak je pes chovaný v inej časti obce. 

 
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes 
prestal byť predmetom dane. 
 
(7) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je 
povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 
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§ 8  

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala. 
 
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie 
vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je 
užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a 
verejných sietí. 
 
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 
(4) Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 
 
(5) Obec Lom nad Rimavicou určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj 
začatý m2 a každý aj začatý deň nasledovne: 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
b) za umiestnenie predajného zariadenia 
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
d) za umiestnenie stavebného zariadenia 
e) za umiestnenie skládky 
f) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 

1,50 €, 
1,50 €, 
1,50 €, 
0,10 €, 
0,10 €, 
0,05 €. 

 
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
 
(7) Daňovník je povinný vopred oznámiť správcovi dane plánované osobitné užívanie verejného 
priestranstva, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
 
(8) V oznámení daňovník uvedie: 

a) fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
b) právnická osoba: názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 
c) údaje rozhodujúce pre vyrubenie dane: účel, miesto, obdobie a veľkosť užívanej plochy 

verejného p  priestranstva (v m2). 
 

§ 9  

Daň za ubytovanie 
 
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), 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, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome 
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 
 
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
 
(3) Základom dane je počet prenocovaní. 
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(4) Sadzba dane je 0,50 € na osobu a jedno prenocovanie. 
 
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 
 
(6) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik alebo zánik daňovej povinnosti, 
ako aj všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre účely evidencie dane za ubytovanie, a to do 30 dní 
od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti alebo odo dňa, keď zmeny nastali. 
 
(7) Platiteľ dane je povinný samostatne za každé ubytovacie zariadenie viesť evidenciu ubytovaných 
osôb (kniha ubytovaných) v písomnej alebo elektronickej podobe. Evidencia musí obsahovať mená 
a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch 
prenocovania (deň príchodu a deň odchodu). 
 
(8) Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť evidenciu ubytovaných hostí. 
 
(9) Platiteľ dane je povinný daň zaplatenú daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to vždy do 15. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka v hotovosti alebo bezhotovostným 
prevodom na účet správcu dane. 
 
 

III. ČASŤ 
POPLATOK 

 
 

§ 10  

Platiteľ 
 
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ, 
ktorým je 

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

§ 11  

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 
 
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona a zaniká 
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 
 

§ 12  

Sadzba poplatku 
 
(1) Sadzba poplatku je 0,04384 € za osobu a kalendárny deň (16,00 € za osobu a rok). 
 
(2) Pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov je v prípade zavedenia množstvového zberu 
podľa § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sadzba poplatku 0,03 € za 1 liter komunálnych 
odpadov. 
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§ 13  

Určenie poplatku 
 
(1) Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie ako 

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má 
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona v obci trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. Pri 
nehnuteľnosti, ktorá neslúži na trvalé bývanie (najmä chata, chalupa, záhradný domček 
a pod.), pričom túto nehnuteľnosť užíva výlučne fyzická osoba a jej blízke osoby bez trvalého 
alebo prechodného pobytu v obci Lom nad Rimavicou, sa na účely určenia poplatku počet 
osôb rovná 2. 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. 
c) zákona. 

 
(2) Obec určuje pre účely výpočtu poplatku podľa § 79 ods. 4 zákona hodnotu koeficientu 1. 
 
(3) V prípade množstvového zberu podľa § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa 
poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. 
 

§ 14  

Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia 
 
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade 
množstvového zberu podľa § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa poplatok nevyrubí 
rozhodnutím. Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a zákona, v jednotlivom katastrálnom 
území, pre poplatníkov obývajúcich, užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých 
druhoch nehnuteľností zavedený množstvový zber, pričom obec vyrubuje poplatok rozhodnutím a 
súčasne nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného 
zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku z celkového počtu 
poplatníkov užívajúcich zbernú nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti. 
 
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť 
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného 
zdaňovacieho obdobia. 
 
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 
 
(4) Poplatok určený na celé zdaňovacie obdobie je splatný buď: 

a) jednorazovo (naraz), alebo 
b) v dvoch splátkach po 50 % z poplatku 

1. prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (v prípade, ak 
bol poplatok vyrubený rozhodnutím) alebo do 31.3. (v prípade, ak poplatok nebol 
vyrubený rozhodnutím), 

2. druhá splátka do 30.6. kalendárneho roka. 
 
(5) Poplatok určený len na časť zdaňovacieho obdobia je splatný jednorazovo (naraz). 
 
(6) Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obce, peňažnou poukážkou alebo bankovým 
prevodom z účtu v prospech účtu obce: SK93 5600 0000 0020 0287 1001. 
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§ 15  

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
 
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť len poplatníkovi, ktorý už zaplatil celý poplatok 
(nie len niektorú splátku) a počas zdaňovacieho obdobia sa odhlási z trvalého alebo prechodného 
pobytu v obci Lom nad Rimavicou. O vrátenie poplatku musí poplatník podať písomnú žiadosť, a to do 
30 dní od zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvotnú časť poplatku 
podľa počtu dní zostávajúcich do konca zdaňovacieho obdobia. 
 
(2) Obec poplatok zníži na 22,73 %1 za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie 
podmienok na zníženie poplatku a predloží podklady podľa ods. 3, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 
 
(3) Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku podľa ods. 2 sú: 

a) potvrdenie o návšteve školy (týka sa len žiakov a študentov navštevujúcich školu so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky), 

b) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je zamestnancom k určenému obdobiu a miesto 
výkonu práce poplatníka je mimo obce, pričom poplatník do miesta výkonu práce 
nedochádza denne. 

 
(4) Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, 
na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje 
v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú 
potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku 
ktorému má obec zriadený prístup2. 
 
(5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 
(6) Obec Lom nad Rimavicou vráti, zníži alebo odpustí poplatok len tomu poplatníkovi, ktorý splní 
podmienky podľa tohto nariadenia a voči ktorému obec neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
 

IV. ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

§ 16  

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
(1) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého 
pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné 
meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo 
miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k 
dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa 
tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 
 

 
1 Výška poplatku pre poplatníka uplatňujúceho si takéto zníženie bude pri 365-dňovom kalendárnom roku 3,63 € 
(sadzba poplatku 0,04384 x 365 dní x zníženie 0,2273) 
2 § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
221/2019 Z. z.; § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
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(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Lom nad Rimavicou dňa 
12.12.2021 uznesením č. 52/2021. 
 
(3) Toto nariadenie ruší „Všeobecne záväzné nariadenie obce Lom nad Rimavicou č. 1/2021 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 
2021“, schválené dňa 10.12.2020 uznesením č. 116/2020. 
 
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022 a jeho účinnosť končí dňa 31.12.2022. 
 
 
 
 
 
 
 ....................................... 
 Jozef Katreniak 
 starosta 
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