
   Obec Závada,99121 Závada54,okres Veľký Krtíš

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Závada  dňa: 28.11.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Závada dňa: 15.12.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

OBEC ZÁVADA v súlade  s ustanovením §  6  ods.  2  zákona č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov  a zákona č.  582/2004  Z.z.
o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013
Obce Závada 

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

PRVÁ ČASŤ
§ 1

Základné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Závade podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na §
98 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou
od 1. januára 2013 na území obce Závada tieto miestne dane: 
a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za predajné automaty, 
e) daň za nevýherné hracie prístroje. 
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Obec Závada zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 na území obce miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
 

DRUHÁ ČASŤ
§ 2

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa 
a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
a) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ). 

DAŇ Z POZEMKOV
§ 3

Hodnota pozemku

1) Správca dane ustanovuje na území obce Závada hodnotu pozemku, ktorou 
sa pri výpočte základu dane vynásobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty

orná pôda: 0,2798 €úm2
TTP: 0,0411 €/m2

b) záhrady: 1,32 €/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 1,32 €/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske les, rybníky s chovom 
rýb    
    a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,0995 €/m2
e) stavebné pozemky: 13,27 €/m2

§4
Sadzba dane

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Závada ročnú sadzbu dane
z pozemkov nasledovne:

a) orná pôda. chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,38
%
b) záhrady 0,38 %
c) zastavané plochy a nádvoria. ostatné plochy 0,38
%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,38
%
e) stavebné pozemky 0,38
%

 

DAŇ ZO STAVIEB
§ 5

Sadzba dane
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Správca dane určuje pre stavby na území obce Závada ročnú sadzbu dane zo 
stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu na 0,050 € 
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,050 € 
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 
individuálnu rekreáciu na 0,150 €  
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a 
stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových 
domov na 0,200 € 
e) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu na 0,250 €  
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 
0,500 € , 
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,150  €  

 Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu v sume 0,050 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia, 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,050 € za 
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia, 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu v sume 0,150 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia, 

d) priemyselnej stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace, 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,250 € za každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia, 

e) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v 
sume 0,240 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia, 

f) ostatných stavieb neuvedených v písmenách a) až e) v sume 0,150 € za 
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

DAŇ Z BYTOV
§ 6

Sadzba dane
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1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach 
a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a 
nebytového priestoru. 

2) Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci 
u: 
a) bytov na 0,050 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu, 
b) nebytových priestorov na 0,050 € za každý začatý m2 podlahovej plochy 
nebytového priestoru. 

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA PSA
§ 7

Predmet dane

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou. 

§ 8
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto 
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 9

Predmet dane

1) Verejnými priestranstvami v obci sú: 

a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie miestne cestné komunikácii v celej svojej
dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu, 
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na 
celom území obce, 
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce Závada 

2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať 
verejné priestranstvá na: 
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a 
predajného      
    zariadenia  
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky  
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3) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia 
osobitného užívania verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím 
osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej 
povinnosti. 

§ 10
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného 
priestranstva: 
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a 
predajného zariadenia  1 € za m2  a deň, 
b) za umiestnenie stavebného zariadenia  0,50 € za  m2 a  deň, 
c) za umiestnenie skládky  0,10 € za  m2 a deň. 

§ 11
Spôsoby vyberania dane

1) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná naraz. 

2) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi: 
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane, 
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu 
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PIATA ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 12

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty na 35 € za jeden 
predajný automat a kalendárny rok.

§ 13
Spôsob vyberania dane

1) Daň za predajné automaty je splatná naraz. 

2) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi: 
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane, 
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane 

 

ŠIESTA ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 14

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje 17 €  za 
jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

§ 15
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za predajné automaty 

1. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú 
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) miesto prevádzkovania,
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku automatu,
d) dátum začatia a ukončenia prevádzkovania.
2) Daň za nevýherné hracie prístroje je splatná naraz: 
c) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane, 
d) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane 
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SIEDMA ČASŤ

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 16
Sadzba poplatku

 

1. Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.
2. Pre poplatníka podľa § 77 ods.2 písm. a) zákona č.582/2004 Z.z. sa poplatok určí ako 
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období.
Sadzba poplatku je 0,0411 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 15 € ročne na osobu.
3. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho 
poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.
4) 15 € za každú ďalšiu 110 l nádobu v rodine, kde je počet členov v domácnosti viac     
ako 5.

§ 17
Podmienky na vrátenie poplatku

1. Správca dane v prípade zániku poplatkovej povinnosti vráti poplatok alebo jeho 
pomernú časť na základe žiadosti daňovníka, v ktorej uvedie deň zániku poplatkovej 
povinnosti, spôsob vrátenia poplatku, t.j. v hotovosti v pokladni OÚ alebo prevodom 
na číslo účtu uvedené v žiadosti.
2. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v prípade, že daňovník má 
vyrovnané všetky daňové a poplatkové povinnosti.

§ 18
Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku

1. Obec  poplatok zníži na základe žiadosti poplatníka.
2. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého 
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka mimo územia obce:
• pracovná zmluva (nie staršia ako 1 rok) alebo potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník 
vykonáva prácu mimo mesta, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste 
výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná
zmluva, potvrdenie o tom, že nájomná zmluva je naďalej platná)
úľava max. 220 dní v kalendárnom roku
• pracovná zmluva (nie staršia ako 1 rok) alebo potvrdenie od zamestnávateľa zo 
zahraničia o trvaní pracovného pomeru
• potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
• potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
• potvrdenie o štúdiu v zahraničí
úľava max. 340 dní v kalendárnom roku
turnusoví zamestnanci max. 245 dní v kal. roku
opatrovateľky max. 185 dní v kal. roku
• potvrdenie o návšteve školy študentov denného štúdia ubytovaných v mieste štúdia
denné štúdium max. 185 dní v kal. roku
• potvrdenie úradu miestnej samosprávy, že sa poplatník v zdaňovacom období zdržiaval
na jej území a potvrdenie o zaplatení poplatku (nevzťahuje sa na dočasné pobyty 
v rekreačných chatách, kde poplatník platí poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti)
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3. Obec poplatok odpustí osobám, ktoré preukážu, že sa v obci  nezdržiavajú z dôvodu 
výkonu trestu a osobám trvalo žijúcim v zahraničí.

 Obec odpustí poplatok na základe žiadosti po predložení dokladov o výkone 
trestu a  potvrdení vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí.
4. Poplatník oznámi správcovi poplatku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 31.1. 
príslušného kalendárneho roka skutočnosti odôvodňujúce zníženie poplatku. Zmeny, 
ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo 
dňa, keď nastali skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku - vo výnimočných prípadoch 
najneskôr pred termínom splatnosti uvedenom v rozhodnutí.
Pri nesplnení tejto povinnosti nebude poplatníkovi poskytnutá úľava za príslušný 
kalendárny rok

§ 19
Spoločné ustanovenie

1. Obec  vyrubí miestne dane uvedené v § 1 ods.1 písm. a), b), d) a e) a poplatok 
rozhodnutím.
2. Vyrubená daň a poplatok sú splatné v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, 
ktoré bolo daňovníkovi doručené.
3. Daňovník označí platbu miestnych daní a poplatku variabilným a konštantným 
symbolom uvedeným v rozhodnutí, ktoré mu bolo doručené.

§ 20
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Závada sa uznieslo Obecné  
zastupiteľstvo v Závade  dňa 14. 12. 2012.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné  
zastupiteľstvo v Závade
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady č. 1/2012.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

V Závade 14.12.2012 

Miroslav Kalmár
starosta obce 
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Príloha č. 1 VZN o miestnych daniach a  poplatku

Oznámenie
o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Daňovník – fyzická osoba                                          Daňovník – právnická osoba,
                                                                                    fyzická osoba podnikateľ
Meno, priezvisko, titul:                                               Obchodné meno alebo názov:

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

Adresa trvalého pobytu:                                              Sídlo, miesto podnikania 

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

Rodné číslo:                                                                IČO: 
                                                                                     Zastúpená: meno, priezvisko, 
                                                                                     adresa trvalého pobytu:

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

     Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti 
a) pozemku – uviesť parcelné číslo a druh pozemku

.................................................................................................................................................................
b) stavby – uviesť druh stavby podľa § 10 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.

.................................................................................................................................................................
c) bytu  a nebytového  priestoru  v bytovom  dome  –  uviesť  číslo  bytu  a  súpisné  číslo

bytového domu

...................................................................................................................................................................
oznamujú obci Závada, že po dohode podľa § 19 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady   u r č i l i
zástupcu

...................................................................................................................................................................
(uviesť pri * fyzickej osobe meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného
pobytu),

.................................................................................................................................................................. 
(uviesť pri *právnickej osobe a fyzická osoba podnikateľ názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo (IČO)) 

..................................................................................................................................................................
na  podanie  daňového  priznania  k dani  z nehnuteľností  vyššie  uvedenej  pod  písm.  a),  b)
alebo c). 

- .................................................................................................................................................................
(uviesť pri fyzickej osobe čitateľne meno,  priezvisko,  titul, rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu
prechodného   pobytu  spoluvlastníka  nehnuteľnosti,  výšku  svojho  spoluvlastníckeho  podielu  na
nehnuteľnosti a podpis a pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľ uviesť obchodný názov, sídlo
alebo  miesto  podnikania,  IČO,  výšku  svojho  spoluvlastníckeho  podielu  na  nehnuteľnosti  , podpis  a
pečiatka)

- ................................................................................................................................................................

- ................................................................................................................................................................
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- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

Poučenie: 
 Daňovníci sú povinní sami si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo v ňom uviesť všetky skutočnosti. 

V .................................... dňa:                                                                                                     

* Uviesť, čo sa hodí!
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Príloha č. 2 VZN o miestnych daniach a  poplatku

Oznámenie
*vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za psa

Daňovník – fyzická osoba                                          Daňovník – právnická osoba,
                                                                                      fyzická osoba podnikateľ
Meno, priezvisko, titul:                                               Obchodné meno alebo názov:

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

Adresa trvalého pobytu:                                              Sídlo, miesto podnikania 

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

Rodné číslo:                                                                 IČO: 
                                                                                     Zastúpená: meno, priezvisko, 
                                                                                     adresa trvalého pobytu:

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

oznamuje správcovi dane obci Závada *vznik, *zánik daňovej povinnosti: 

* deň nadobudnutia psa 
* deň, ktorým daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa 
* vek psa (uviesť roky a mesiace)
* plemeno psa 
* tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má 
* meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno PO 

spôsoby preukazovania *vzniku daňovej povinnosti:
* kúpa
* darovanie
* prevzatie z útulku zvierat
* prisvojenie si túlavého psa
* prírastok v rámci vlastného chovu

spôsoby preukazovania *zániku daňovej povinnosti:
* predaj
* darovanie
* odovzdanie do útulku zvierat
* utratenie psa
* uhynutie psa (v dôsledku choroby, staroby, zrazenia motorovým vozidlom) 
* krádež

Poučenie: 
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre
výpočet dane. 

V ............................ dňa:

............................................................................. .............................................................
podpis daňovníka FO pečiatka a podpis PO

* čo sa hodí podčiarknuť!
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Príloha č. 3 VZN o miestnych daniach a  poplatku

Oznámenie
o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady pre obec

Daňovník – fyzická osoba                                          Daňovník – právnická osoba,
                                                                                      fyzická osoba podnikateľ
Meno, priezvisko, titul:                                               Obchodné meno alebo názov:

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

Adresa trvalého pobytu:                                              Sídlo, miesto podnikania 

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

Dátum narodenia:                                                         IČO: 
                                                                                     Zastúpená: meno, priezvisko, 
                                                                                     adresa trvalého pobytu:

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

 Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti .............................................................................................
(*bytu,  rodinného  domu,  chaty,  chalupy,  nebytového  priestoru,  záhrady, pozemku  pri  budove  uviesť
súpisné číslo a pri pozemku parcelné číslo)
oznamujú obci Závada, že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  u r č i l i  

...................................................................................................................................................................
(uviesť meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu),

...................................................................................................................................................................
za  svojho  zástupcu,  na  vyberanie  miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady od spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedenej v tomto oznámení  pre obec. 

- .................................................................................................................................................................
         (uviesť čitateľne meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu
prechodného  pobytu spoluvlastníka nehnuteľnosti a podpis)

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

Poučenie: 
 Poplatník  je  povinný  sám si  vypísať toto  oznámenie  podľa  predtlače  a pravdivo  uviesť  všetky  skutočnosti,  rozhodujúce  pre  výpočet
poplatku. 

V .................. dňa:                                                                                                    

* Uviesť, čo sa hodí!
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Príloha č. 4 VZN o miestnych daniach a  poplatku

Oznámenie
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník – fyzická osoba                                          
                                                                                    
Meno, priezvisko, titul:   .........................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Dátum narodenia: .................................................................................................................................. 

Podpísaný ................................................................................................................................      
       (uviesť svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu
prechodného  pobytu) 
 
.......................................................................................................................................................          
podľa  §  77  ods.  7  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady   o z n a m u j e m  obci Závada, že som prevzal
plnenie  povinností  poplatníka  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  za
nasledovných členov našej spoločnej domácnosti: 

- ....................................................................................................................................................
         (uviesť meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu
prechodného  pobytu)

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

Poučenie: 
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

                                                                                       
V ........................... dňa :                                                                                                     

                                                                                          ...................................................
                                                                                                       podpis poplatníka
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Príloha č. 5 VZN o miestnych daniach a  poplatku

Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Názov alebo obchodné meno

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

Sídlo alebo miesto podnikania 

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

IČO: 
Zastúpená: .............................................................................................................................................
adresa trvalého pobytu:

....................................................................................................................................................... .......... 
       (uviesť názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto  podnikania, identifikačné číslo (IČO)) 

podľa  §  80  ods.  1  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za
komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady   o h l a s u j e m e  obci  Závada,  že
dňom  ................................  nám  *vznikla/  *zanikla  poplatková  povinnosť  platiť  poplatok  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
- *vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
- * vzniku/ *zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania. 

 Zároveň  ohlasujeme  údaje,  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa  §  79  ods.  3  zákona
č. 582/2004 Z.  z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady:

- priemerný počet zamestnancov (vrátane fyzickej osoby – podnikateľa) je ................. 

     Z uvedeného počtu má ........................ zamestnancov trvalý pobyt v obci a ......................... 
                                                   (uviesť počet)                                                                         (uviesť počet)
zamestnancov má prechodný pobyt v obci. 

     V prílohe Vám predkladáme doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie
obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu). 

Poučenie: 
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre
výpočet poplatku. 

V ........................... dňa:

                                                                                       ..................................................
                                                                                                   pečiatka a podpis 

Príloha: 
*Čo sa hodí, podčiarknuť!
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Príloha č. 6 VZN o miestnych daniach a  poplatku

Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

Poplatník – fyzická osoba                                          
Meno, priezvisko, titul:                                               

.............................................................................. Dátum narodenia:  ...................................................

Adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu:                                              

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

Podpísaný ................................................................................................................................ ...............
              (svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu
prechodného  pobytu) 

...................................................................................................................................................................
podľa  §  80  ods.  1  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o  miestnych  daniach  a miestnom poplatku  za
komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady   o h l a s u j e m  obci  Závada,  že
dňom  ................................  mi  *vznikla/  *zanikla  poplatková  povinnosť  platiť  poplatok  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

     Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
- *vzniku/* zániku trvalého pobytu v obci, 
- *vzniku/* zániku prechodného pobytu v obci, 
- *vzniku/* zániku práva užívať byt, rodinný dom,
- *vzniku/* zániku práva užívať nebytový priestor,
- *vzniku/* zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
- *vzniku/* zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
- *vzniku/* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území obce.

     V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie
obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu). 

Poučenie: 
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre
výpočet poplatku. 

V ........................ dňa:

                                                                                        ...................................................
                                                                                                             podpis 

Prílohy: 

*Čo sa hodí, podčiarknuť!


