
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70,3 %, Výnos dane sa rozdeľuje
podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov nasledovne:  
 a) 23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný
koeficientom nadmorskej výšky stredu obce (342 m),  
 b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného
koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie (196 obyvateľov),  
 c) 40 % podľa počtu žiakov škôl kde sa tieto školy nachádzajú bez vzťahu k trvalému pobytu žiakov (18)  
 d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62. rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka
(40) 

 

 

 
 

 

 

 
  

  

 
 Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov a daň zo stavieb. Pre vyrubenie je rozhodujúcií stav k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa
neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.  
 Zákon stanovuje okrem iného aj hodnotu jednotlivých druhov pozemkov. Pre obec Jalšovík platí podľa Prílohy č. 1 zákona, že hodnota
pozemkov je nasledovná:  
 a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,2967 €/m2  
 b) trvalé trávne porasty vo výške 0,0637 €/m2  
 Podľa prílohy č. 2 zákona platí, že hodnota pozemkov je  
 a) stavebné pozemky vo výške 13,2775 €/m2  
 b) záhrady vo výške 1,3277 €/m2  
 c) zastavané plochy a nádvoria vo výške 1,3277 €/m2

 PRÍJMY
PLNENIE

66 277
.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  66 288  66 277

 PRÍJMY
PLNENIE

66 277

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  66 288  66 277

 1 DAŇOVÉ PRÍJMY
PLNENIE

34 332

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  34 440  34 332

 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku
Plnenie

24 362

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  24 362  24 362

 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby
Plnenie

24 362

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  24 362  24 362

 1.2 Dane z majetku
Plnenie

6 882

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  6 929  6 882

 Daň z nehnuteľností  6 924 €



 d) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 1,3277 €/m2  
 V obci Jalšovík je účinné VZN č. 03/2010 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Jalšovík.  
   
 Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2011 uvádza nasledovná tabuľka: 

 
   
 Na účely zákona č. 582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatom stavebnom povolení až do právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktrá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria
parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 

 

 

 
 

 

 

 
  

Daň za psa  
 Predmetom dane za psa je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daň za psa je upravená vo VZN
obce Jalšovík č. 4/2009 o miestnych daniach s nasledovnými sadzbami:  
 a) v rodinnom dome je 5 € za jedného psa a kalendárny rok,  
 b) v objekte právnickej osoby je 5 € za jedného psa a kalendárny rok.  
 Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  
Daň za užívanie verejného priestranstva  
 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, umiestnenie skládky a pod.).  
 Hlavný príjem v rámci tejto rozpočtovej skladby tvorí daň za umiestnenie predajného zariadenia. V roku 2011 ich bolo 29.  
   
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce. Poplatníkom je:  
 a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako podnikanie,  
 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.  
 V obci Jalšovík je účinné VZN č. 2/2010 o miestnom poplatku za KO a DSO, ktoré zahřňa zvýšenie sadzby miestneho poplatku za KO a DSO.

 Sadzba dane - prepočet v €  Sadzba dane

 Daň z pozemkov

 Orná pôda  0,0046 €/m2  0,35% zo základu dane

 Trvalé trávne porasty  0,0006 €/m2  0,35% zo základu dane

 Lesné pozemky
 Určené znaleckým posudkom alebo

0,0003 €/m2
 0,35% zo základu dane

 Záhrady  0,0046 €/m2  0,35% zo základu dane

 Zastavené plochy a nádvoria  0,0046 €/m2  0,35% zo základu dane

 Stavebné pozemky  0,0464 €/m2  0,35% zo základu dane

 Ostatné plochy  0,0046 €/m2  0,35% zo základu dane

 Daň zo stavieb

 Stavby na bývanie  -  0,046 €/m2

 Stavby na poľnohosp. produkciu  -  0,046 €/m2

 Samostatné garáže  -  0,149 €/m2

 Priemyselné stavby  -  0,182 €/m2

 Stavby na podnik. a zár. činnosť  -  0,365 €/m2

 Ostatné stavby  -  0,149 €/m2

 1.2.1 Daň z nehnuteľností
Plnenie

6 882

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  6 929  6 882

 1.3 Dane za tovary a služby
Plnenie

3 088

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  3 149  3 088



 Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO je stanovená vo výške 0,0411 € za osobu a kalendárny deň.  
 V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady uhradiť
náklady na likvidáciu: 
 komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov,
 odpadu z čistenia obce,
 odpadu z údržby verejnej zelene a cintorínov,
 drobného stavebného odpadu od fyzických osôb,
 separáciu odpadu.
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

Príjmy z prenajatých pozemkov  
 Príjmy z prenajatých pozemkov zahŕňa príjem z prenájmu poľovného revíru PZ Bažant Litava a Čabraď 21,43 €, pozemku pod fotovoltaickou
elektrárňou 3170 € a poľnohospodárskej pôdy RD Bzovík 259,09 €.  
   
Príjmy z prenajatých budov a priestorov  
 Príjmy z prenajatých budov a priestorov sú za prenájom kultúrneho domu počas rodinných udalostí svadba, kar, životné jubileá - 13 akcií. 

 

 

 
 

 

 

 
  

Ostatné poplatky   
 Ružencové bratstvo Horný Jalšovík - 235 €  
 Ružencové bratstvo Dolný Jalšovík - 355 €  
 Stavby - 547 €  
 Výrub stromov - 66 €  
 1,2 € príspevok - 235,20 €  
 Poplatky za stravné lístky - 131,15  
 Vodné - 8441,79 €  
 Vysielanie v MR - 49,8 €  
 Správne poplatky - 32,50 €  
 Futbalový turnaj - 150 €  
 Volejbalový turnaj - 30 €  
 Dom smútku - 19,92 €  

 1.3.1 Dane
Plnenie

3 088

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  3 149  3 088

 2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
PLNENIE

31 307

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  31 210  31 307

 2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Plnenie

3 638

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  3 638  3 638

 2.1.1 Príjmy z vlastníctva
Plnenie

3 638

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  3 638  3 638

 2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Plnenie

10 486

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  10 389  10 486



 Poštovné - 2,05 €  
 Vstupné - 107,10 €  
 Kosenie potoka - 83,60 €  
   
   
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 SSE - 2853,16 €  
 DPH - 14 153,85 €  
 VSP HD - 176,40 € 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 REGOB - 64,68 €  
 Pozemné komunikácie - 11 €  
 Stavebný úrad - 182 €  
 Ochrana prostredia - 22,35 €  
 SOBD - 297 €  
 UPSVaR - 1,49 €  
 Recyklačný fond - 60 € 

 

 

 
 

 2.2.1 Administratívne poplatky
Plnenie

1 203

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  1 203  1 203

 2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Plnenie

9 283

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  9 186  9 283

 2.3 Iné nedaňové príjmy
Plnenie

17 183

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  17 183  17 183

 2.3.1 Ostatné príjmy
Plnenie

17 183

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  17 183  17 183

 3 GRANTY A TRANSFERY
PLNENIE

638

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  638  638

 3.1 Tuzemské bežné granty a transfery
Plnenie

638

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  638  638

 3.1.1 Granty
Plnenie

60

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  60  60



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy
Plnenie

578

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  578  578

 PRÍJMY
PLNENIE

0

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  0  0

 PRÍJMY
PLNENIE

0

.  Schválený  Plnenie

 Rozpočet (v EUR)  0  0


