
O z n á m e n i e 

k označeniu platby  

za daň z nehnuteľností a komunálny odpad 
 

 
Obec Veľká Lomnica, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Dudom 

 

V á m    o z n a m u j e, 
 

že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku: 

 

(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec 

rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije 

podľa odseku 2. 
 

(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote 

splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných 

nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po 

lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v 

poradí podľa ich výšky vzostupne. 
 

(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej 

dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije 

primerane. 
 

(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti 

neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 

dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 

Pre daňovníka z toho vyplýva nasledovné: 

 

(1) Daňovník môže zaplatiť za miestne dane a poplatok na základe rozhodnutia správcu dane nasledovnými spôsobmi: 

a) v hotovosti do pokladnice Obecného úradu,  

b) vkladom v hotovosti na účet obce Veľká Lomnica alebo  

c) bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet obce Veľká Lomnica. 

  

(2) Platba do pokladnice Obecného úradu. Pokiaľ daňovník platí v pokladnici Obecného úradu je potrebné predložiť 

rozhodnutie, ktorého sa platba týka a na požiadanie zamestnanca OcÚ aj občiansky preukaz. 
 

(3) Vkladom v hotovosti na účet obce Veľká Lomnica, alebo bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet 

obce Veľká Lomnica. Pokiaľ daňovník platí v hotovosti vkladom na účet obce Veľká Lomnica, alebo prevodom z 

účtu je povinný správne uvádzať číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol a výšku 

daňovej povinnosti. Označenú platbu podľa rozhodnutia správca dane použije na úhradu príslušnej dane. 
 

Neoznačenú alebo nesprávne označenú platbu použije správca dane na úhradu exekučných nákladov a hotových 

výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň a nedoplatku na iných platbách s 

najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, 

splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije 

na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne. 
 

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou 

rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je 

prípustné. 

 

  

Vo Veľkej Lomnici, dňa 07.10.2013 

signet 
 

Mgr. Peter Duda 

        starosta obce 


