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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s ust. § 6 ods.2 zákona 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, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 81 ods. 2, § 82 a § 83,  

§ 98, § 98b § 99e ods. 9, § 99g 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 sa dňa 30. 11. 2016 uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 15/2016 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 13/2015 O MIESTNYCH DANIACH  

A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

 

DAŇ  Z POZEMKOV 

§ 4 

Sadzba dane 

 

1. Obec Močenok ako správca dane (ďalej len „Obec Močenok“) v súlade s ustanovením  
§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky 

pozemky v katastrálnom území obce Močenok takto: 
  

Druh pozemku Sadzba dane v %  

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,39 

záhrady 0,39 

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,39 

zastavané plochy a nádvoria pre uvedený súbor parciel číslo 

5400/4-5788/4, 5908/11-19, 6016/4, 6020/2 a 3, 6035/3 a 4,  

6040/1-6040/514, 6061/3 

1,95 



lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  
1,95 

stavebné pozemky 0,39 

 

Spoločné ustanovenia pre dane z nehnuteľnosti 

§ 8 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

2. Obec Močenok ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb na stavby slúžiace školám, 

školským zariadeniam, na stavby slúžiace na poskytovanie sociálnych služieb, 
zdravotníckym zariadeniam a stavby vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností 

registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, vedecko-výskumné účely alebo  
na vykonávanie náboženských obradov. 

3. Obec Močenok ustanovuje zníženie sadzby dane z pozemkov (zastavané plochy 

a nádvoria) v kat. území Močenok o 50% z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania 

starší ako 80 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím s potrebou sprievodcu, ak sú tieto pozemky priľahlé k stavbe, ktorá slúži  
na ich trvalé bývanie a slúži výhradne na ich osobnú potrebu.  

 

 

TRETIA  ČASŤ 

 

DAŇ  ZA  PSA 

§ 9 

1. Obec Močenok stanovuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok v sume 
8,00 €.  

     Obec Močenok znižuje sadzbu dane v eurách za jedného psa chovaného v rodinných 
domoch na 5,00 €.  

 
     Obec Močenok poskytne úľavu z dane za psa nasledovne:  

a) 50 % za psa chovaného osamelo žijúcim občanom starším ako 62 rokov. Ak takýto 
občan vlastní viac psov, zníženie sadzby dane sa vzťahuje iba na jedného psa. 

b) 100 % za psa chovaného občanom starším ako 80 rokov, občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím, držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. 

2. Pri súbehu dôvodov na poskytnutie úľavy v zmysle § 9. ods. 1. a) a b) sa uplatní iba jedna 

úľava. 
 

 

 

 

 



ÔSMA  ČASŤ 

 

POPLATOK 

 
§ 23 

Sadzba poplatku  

 

1. Obec Močenok ustanovuje sadzbu poplatku:  

b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce Močenok na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Močenok na účel 

podnikania: 

 

Objem zbernej nádoby v litroch Sadzba poplatku v €/liter 

120 a 240 a 1100 0,015 

 

c) poplatok pre poplatníka podľa bodu b) sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu zbernej 

nádoby v litroch, frekvencie odvozov (týždenne alebo raz za 2 týždne) a sadzby. Poplatník  

si veľkosť nádob prispôsobí frekvencii odvozov. 

 

 

§ 25 

Zníženie a odpustenie poplatku 

 

2. Poplatník preukáže dôvody každoročne podľa ods.1 hodnoverným dokladom (v prípade 

dokladov z cudziny preloženým do slovenského jazyka), napr. fotokópiou aktuálnej 

pracovnej zmluvy, o štúdiu v zahraničí, fotokópiou víza, dokladom z iného obecného 

úradu o prihlásení k prechodnému pobytu a zaplatení poplatku za KO a DSO, o umiestnení 

poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení v zariadení sociálnych 

služieb a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie 

odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká a pod. V prípade 

dlhodobého resp. trvalého pobytu v zahraničí (aj z titulu práce a štúdia) poplatník 

každoročne čestným vyhlásením oznámi, že pobyt (práca, štúdium) naďalej trvá.  

4. Obec Močenok zníži poplatok za KO a DSO o 50 % poplatníkom, ktorí sú oprávnení 

užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na 

podnikanie (vlastníci nehnuteľností, ktorí nemajú na území obce trvalý pobyt).  

 

5. Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

za bežný rok môže podať poplatník písomne na Obecnom úrade v Močenku, Sv. Gorazda 
629/82, 951 31 Močenok v lehote od 1. 4. najneskôr do 30. 9. Prílohy k žiadosti musia byť 

datované najskôr 1. 4. bežného roku.  

 

 



DESIATA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  30. 11. 2016 a schválilo ho uznesením číslo č. 5.1 – VI./OZ/2016. 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 01. 01. 2017. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

 

 

V Močenku, 01. 12. 2016. 

 

 

 

 

 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 
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