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Obec Muránska Dlhá Lúka na základe ustanovenia § 6 ods. 1a §11 ods. 4 písm. d) 

zákona Slovenskej národnej rady 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   vydáva pre 

územie obce Muránska Dlhá Lúka 

 

 

 

 

 

                                          

 

    

DODATOK č. 4 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

2/2009 

 

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá 

Lúka 

ČASŤ DRUHÁ 

MIESTNE DANE 

 

 



§ 3 

 

Daň z pozemkov 

(1)  Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ustanovení § 5 zákona č.582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len "zákon o miestnych daniach"). 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Muránska Dlhá Lúka v členení 

podľa ust.§ 6 ods.1 zákona  č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon o miestnych daniach"). 

(3)  Hodnota pozemkov na území obce Muránska Dlhá Lúka  v členení do skupín podľa ust.  

§ 6 ods.1 zákona o miestnych daniach je nasledovná : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 

- orná pôda   0,3648 eur / m2 

- trvalé trávne porasty 0,0288 eur / m2 

b) záhrady 1,32 eur / m2 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 eur / m2 

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

hospodársky využívané vodné plochy 0,0746 eur / m2 

e) stavebné pozemky 13,27 eur / m2 

Hodnota je určená v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

V súlade s ustanovením § 8 ods.2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje 

ročnú sadzbu dane z pozemkov v obci Muránska Dlhá Lúka  pre jednotlivé skupiny 

pozemkov nasledovne : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty                  1,0 % 

b) záhrady                                                                                                                  0,8 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                                      0,8 % 

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

     a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                                 1,9 % 

e) stavebné pozemky                                                                                                   0,5 % 

f) ostatné plochy                                                                                                          0,8 % 



 (4) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov vyplýva z ust. § 7 zákona   č. 582/2004 o 

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

(ďalej len "zákon o miestnych daniach"). 

 

§ 4 

Daň zo stavieb 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ustanovení § 9 zákona č.582/2004  o 

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

(ďalej len "zákon o miestnych daniach"). 

 

 (2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Muránska Dlhá Lúka, ktoré majú 

jedno, alebo viac nadzemných podlaží, alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným 

základom v členení podľa ust.§ 10 zákona  č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon o miestnych 

daniach"). Na daňovú povinnosť nemá vplyv, že sa stavba prestala užívať. 

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa 

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do 

zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

(4) Správca dane v súlade s ust. § 12 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane 

zo stavieb v obci Muránska Dlhá Lúka za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé 

druhy stavieb podľa § 10 ods.1 zákona o miestnych daniach nasledovne : 

 

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

                                                                                                                              0,080 eur / m2  

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

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu                                                                                 0,150 eur / m2 

c) chaty na individuálnu rekreáciu                                                                  0,300 eur / m2 

d) samostatne stojace garáže                                                                            0,200 eur / m2 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  

vrátane stavieb na administratívu                                                                    1,800 eur / m2 



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

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou                                                                                                             1,000 eur / m2 

g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)                                                     0,200 eur / m2 

(5) V súlade s ust. § 12 ods.3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri 

viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške  0,080 eur za každé ďalšie podlažie 

okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

§ 6 

Daň za psa 

(6) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane za psa 

nasledovne :  

a) 5,00 eur za jedného psa a kalendárny rok 

(12) Daňovník môže daň za psa zaplatiť : 

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu 

b) na účet obce SK73 0200 0000 0043 0350 0051 

 

§ 7 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

(2) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve obce a to : 

a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke 

b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov 

c) všetky verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s ust. § 33 

zákona o miestnych daniach takto : 

1. na účely predávania z osobného a dodávkového vozidla 7,00 eur za deň / aj začatý deň, 

2. na účely predávania z nákladného vozidla 15,00 eur za deň / aj začatý deň 

 



ČASŤ TRETIA 

MIESTNE POPLATKY 

§ 10 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(8) Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Muránska Dlhá 

Lúka je 0,0822 eur za osobu a kalendárny rok, čo činí 30,00 eur na osobu a rok. 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 trávnatý 

porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je v katastri evidovaný 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 podnikanie 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva, nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania 

(9) Odsek sa ruší v plnom znení 

 (12) Splatnosť poplatku : 

Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

a) Poplatok vyrubený platobným výmerom do 150,00 eur je poplatník povinný zaplatiť naraz 

v lehote určenej správcom dane 

b) Poplatok vyrubený platobným výmerom nad 150,00 eur môže poplatník zaplatiť                 

v splátkach určených správcom dane. 

(13) Zníženie poplatku 

Obec Muránska Dlhá Lúka v súlade s § 82 ods.2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži  

o 50 % resp. odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce a to týmito dokladmi : 

a) ak študuje mimo územia obce : 

- 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. 

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

Doklady preukazujúce nárok na zníženie poplatku :  

-  pracovné povolenie 

-  povolenie k pobytu 

-  potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkúva prácu v zahraničí 

súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie o úhrade 

dane z príjmu v zahraničí 

-  potvrdenie o ubytovaní, alebo potvrdenie o prechodnom pobyte mimo územia obce 

Podľa § 82 ods.5 zákona o miestnych daniach platí : " Poplatník uplatní nárok na zníženie 

alebo odpustenie poplatku  podľa odseku 2 podľa podmienok a na základe podkladov 

ustanovených podľa § 83 ods.1 najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak 

nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

(1) Na tomto Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Muránska Dlhá Lúka      

č. 2/2009  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 

Muránskej Dlhej Lúke dňa 14.12.2022   

(2) Zmeny a doplnky tohto Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Muránska 

Dlhá Lúka     č. 2/2009  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka schvaľuje   Obecné 

zastupiteľstvo Muránska Dlhá Lúka. 

 

(3) Tento Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Muránska Dlhá Lúka          

č. 2/2009  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Muránska Dlhá Lúka nadobúda účinnosť po 15 dni od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

                                                                                                          Mgr. Ján Kvetko 

                                                                                                             starosta obce                              



 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


