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Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Dolné Plachtince podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 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 Obce Dolné Plachtince č. 3 / 2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ČASŤ I.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Dolné Plachtince.
(2) Obec Dolné Plachtince na svojom území ukladá 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.
(3) Obec Dolné Plachtince na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné
hracie prístroje je kalendárny rok.
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ČASŤ II. – MIESTNE DANE
§2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§3
Daň z pozemkov
(1) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
(2) Ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov sa ustanovuje nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,30 % 0,40 %
b) záhrady
0,50 % 0,60 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,50 % 0,60 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
1,25 % 1,50 %
e) stavebné pozemky
0,30 %. 0,40 %
(3) Ročná sadzba dane z pozemkov na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo
slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok sa ustanovuje na 1,50 %. 2,00 %
(4) Hodnota pozemku, ak nie je inak špecifikovaná v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 k zákonu o miestnych
daniach, je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,4245 € / m2
trvalé trávne porasty
0,1341 € / m2
b) záhrady
1,32 € / m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32 € / m2
e) stavebné pozemky
13,27 € / m2
(5) Hodnota pozemku podľa pozemku podľa ods. 2, písm. d), ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom, sa ustanovuje:
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodárske využívané vodné plochy
0,0344 € / m2
(6) Základom dane z pozemkov podľa ods. 2, písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v ods. 4, písm. a).
(7) Základom dane z pozemkov podľa ods. 2, písm. b), c), e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v ods. 4, písm. b), c),
e).
(9) Základom dane z pozemkov podľa ods. 2, písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku (predložením znaleckého posudku).
Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, základom dane z pozemkov podľa
ods. 2, písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v ods. 5, písm. d).
(10) Základom dane z pozemkov podľa ods. 2, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len "predajný stánok"), je
hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného
stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v ods. 4, písm. e).
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§4
Daň zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.
(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby
dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa ods. 4. Do počtu
ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé
nadzemné podlažie.
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie podľa
ods. 4, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin
zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby
zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa ods. 4.
(4) Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,033 € 0,050 € za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(5) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa ustanovuje nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,040 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na administratívu,
0,040 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
0,125 €
d) samostatne stojace garáže,
0,125 €
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
0,400 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
0,400 €
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,125 €

0,050 €
0,050 €
0,150 €
0,150 €
0,500 €
0,500 €
0,150 €

(6) 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. Základom dane pri stavbe hromadných
garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

§5
Daň z bytov
(1) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
(2) Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru
sa ustanovuje nasledovne:
a) byt
0,040 € 0,050 €
a) nebytový priestor
0,125 € 0,150 €
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§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
(2) V časti obce ohraničenej intravilánom sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(3) V časti ohraničenej intravilánom sa od dane zo stavieb a dane z bytov oslobodzujú tieto stavby a
byty:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie.
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam
na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby
užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene,
osvetové zariadenia.
(4) V časti obce Háj – rekreačná zóna sa od dane zo stavieb oslobodzujú tieto stavby:
a) ostatné stavby.
(5) Správca dane na základe žiadosti daňovníka zníži daň z pozemkov na 50% u týchto pozemkov:
a) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne
na ich osobnú potrebu.
(6) Správca dane na základe žiadosti daňovníka zníži daň zo stavieb a daň z bytov na 50% u týchto
stavieb a bytov:
a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto VZN vo vlastníctve, fyzických osôb starších ako 70
rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.

§7
DAŇ ZA PSA
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou
(2) Daň za psa sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane za psa.
(3) Ročná sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok vo výške 5,00 €. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
(4) Základom dane je počet psov.
(5) Správca dane na základe žiadosti daňovníka zníži daň za psa na 50%, ak ide o psa:
a) vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb.
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§8
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Daň za užívanie verejného priestranstva sa vypočíta ako súčin základu dane, sadzby dane a počtu
dní užívania verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Dolné Plachtince, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v
šírke od krajnice po krajnicu,
b) chodníky,
c) priestory v okolí kultúrneho domu, domu smútku a cintorína,
d) priestory pred rodinnými domami mimo vlastníckeho územia občanov.
(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky.
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2.
(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v 0,20 € za každý aj začatý m 2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň, okrem prípadov so špeciálne
ustanovenou sadzbou:
a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, plocha
do 10 m2 vo výške 2,00 €/deň,
nad 10 m2 vo výške 4,00 €/deň,
b) za trvalé parkovanie vozidla je sadzba 0,10 €/deň a jedno parkovacie miesto.

§9
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
(1) Daň za predajné automaty sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane za predajné automaty.
(2) Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty vo výške 20 € za jeden predajný automat
a kalendárny rok.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Daňovník je povinný viesť evidenciu predajných automatov podľa prílohy č. 1 k tomuto VZN.

§ 10
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
(1) Daň za nevýherné hracie prístroje sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane za nevýherné
hracie prístroje.
(2) Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 5 € za jeden nevýherný
hrací prístroj a kalendárny rok.
(3) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(4) Daňovník je povinný viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov podľa prílohy č. 2 k tomuto VZN.
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§ 11
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MIESTNYM DANIAM
(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje je daňovník povinný podať správcovi dane na Obecnom úrade v Dolných Plachtinciach
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo
k niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia na prepísanom tlačive.
(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku
ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní od vzniku tejto daňovej povinnosti.
(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(4) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé
zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(5) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca
dane v rozhodnutí o vyrubení dane neurčí inak.
(6) Správca dane určuje, že daňovník môže vyrubenú daň uhradiť:
a) poštovou poukážkou, pričom daňovník uvedie variabilný symbol uvedený v rozhodnutí o vyrubení
dane
b) bezhotovostným prevodom na číslo účtu správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí o vyrubení
dane s uvedením variabilného symbolu
c) hotovostným vkladom do pokladne správcu dane
(7) Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty
a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo
niektorej z nich v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Zánik daňovej
povinnosti je daňovník povinný preukázať (napr. potvrdenie veterinárneho lekára o utratení psa, zmluva
o predaji psa a pod.).
(8) Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy 3,00 EUR nebude vyrubovať ani vyberať.
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ČASŤ III. – MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 12
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností 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 na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
(2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide
o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
(ďalej len „platiteľ“).
(3) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(4) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá
sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1, a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
(6) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej
len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti, a ak je poplatníkom osoba právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, názov
alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a
identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
(7) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
(8) Sadzba poplatku sa ustanovuje:
a) 0,0270 € za jeden liter alebo dm 3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b) 0,0240 € za osobu a kalendárny deň.
c) 0,0055 € 0,0518 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
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(9) V obci je zavedený množstevný zber s platbou formou nákupu poukazov na zber komunálnych
a drobných stavebných odpadov. Sadzba za poukaz na vývoz nádoby 110 l a 120 l sa v zmysle ods. 8
písm. a) určuje na 3 €/poukaz.
(10) Poukazy si poplatník zakúpi v potrebnom počte v pokladni Obecného úradu Dolné Plachtince počas
celého roka, minimálne však:
- fyzické osoby v počte 3 ks
- právnické osoby v počte 3ks × ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov.
(11) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným
obcou, ktorý sa ustanovuje na 1, a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré
majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.
(12) Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré sa poplatník
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce z
dôvodu výkonu práce alebo štúdia mimo obce, okrem denne dochádzajúcich.
Podkladom na uplatnenie nároku je najmä:
- potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva práce v SR (nie
pracovná zmluva),
- potvrdenie o ubytovaní,
- potvrdenie o návšteve školy.
(13) Správca poplatku odpustí poplatok, ak sa poplatník preukáže uhradením poplatku za odpad v inej
obci, kde sa zdržiava.
(14) Správca poplatku vyrubuje poplatok poplatníkovi na základe písomného predpisu doručeného
obcou. Poplatníkovi sa vyrubuje poplatok vo výške súčinu minimálneho počtu poukazov podľa ods. 7
a sadzby za poukaz podľa ods. 7.

§ 13
POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODNENIE DROBNÝCH STAVEBNÝCH
ODPADOV BEZ OBSAHU ŠKODLIVÍN
(1) Správca poplatku určuje na území obce Dolné Plachtince pre poplatníka podľa ods. 1 písm. a), písm.
b) a písm. c) množstvový zber a sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady podľa § 12, ods. 8, písm.
c) tohto VZN.
(2) Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa
určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov. Poplatok podľa
tohto odseku správca vyrubuje poplatníkovi na základe písomného predpisu doručeného obcou.
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§ 14
Spoločné ustanovenia pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
(1) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ
správca dane v rozhodnutí o vyrubení poplatku neurčí inak.
(14) Správca dane určuje, že platiteľ môže vyrubený poplatok uhradiť:
a) poštovou poukážkou, pričom daňovník uvedie variabilný symbol uvedený v rozhodnutí o vyrubení
dane
b) bezhotovostným prevodom na číslo účtu správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí o vyrubení
dane s uvedením variabilného symbolu
c) hotovostným vkladom do pokladne správcu dane

§ 15
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa 16.12.2019 pod číslom uznesenia ........... a nadobúda
účinnosť dňom 01.01.2019.
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Bc. Cyril Bartók
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

OZNÁMENIE*
O ZAČATÍ - UKONČENÍ PREVÁDZKOVANIA PREDAJNÝCH AUTOMATOV
Názov firmy / meno a priezvisko:................................................................................................
Sídlo/ adresa: .............................................................................................................................
IČO: ..........................................

DIČ: .....................................

Zodpovedná osoba: ......................................................... Telefón : ........................................
Por. č. Druh automatu Výr. číslo Miesto umiestnenia Dátum inštalácie Dátum ukončenia
Por.č.

Názov a typ

Výrobné č.

Miesto prevádzky

Dátum inštalácie

Dátum ukončenia

V ..............................., dňa .................................

...................................
podpis daňovníka
Prílohy: - doklad o nadobudnutí predajného automatu

*) Kópia oznámenia slúži aj ako evidencia predajných automatov

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

OZNÁMENIE*
O ZAČATÍ - UKONČENÍ PREVÁDZKOVANIA NEVÝHERNÝCH HRACÍCH
PRÍSTROJOV
Názov firmy / meno a priezvisko:................................................................................................
Sídlo/ adresa: .............................................................................................................................
IČO: ..........................................

DIČ: .....................................

Zodpovedná osoba: ......................................................... Telefón : ........................................
Por. č. Druh automatu Výr. číslo Miesto umiestnenia Dátum inštalácie Dátum ukončenia
Por.č.

Názov a typ

Výrobné č.

Miesto prevádzky

Dátum inštalácie

Dátum ukončenia

V ..............................., dňa .................................

...................................
podpis daňovníka
Prílohy: - doklad o nadobudnutí predajného automatu

*) Kópia oznámenia slúži aj ako evidencia nevýherných hracích prístrojov

Príloha č. 3 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady
fyzické osoby
v zmysle § 80 a § 77 ods. 2/ písm. a/ zák. 582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolné
Plachtince o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na rok ...............................
I. Údaje o platiteľovi (údaje o osobe, ktorá bude platiteľom poplatku):
titul

trvalý pobyt
prechodný
pobyt

rodné číslo

meno a priezvisko

telefónne číslo

e-mail

ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu, mesto, PSČ

ulica, súpisné a orientačné číslo, číslo bytu, mesto, PSČ

počet dní, počas ktorých bude v
meste nehnuteľnosť
užívať

II. Údaje o ostatných poplatníkoch, za ktorých sa platiteľ zaväzuje plniť povinnosti poplatníka

Meno, priezvisko, titul

Dôvod k zníženiu alebo odpusteniu poplatku, ak oň platiteľ žiada
(vyznačte x)
Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. odpustenie poplatku v zmysle platného
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dolný Kubín na príslušné obdobie .Doklady
potvrdzujúce danú skutočnosť musia tvoriť prílohu tohto oznámenia.

Dátum
narodenia

Dôvod:
1.

2.

3.

4.

5.

□ odpustenie
□ odpustenie
□ odpustenie
□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:
Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:
Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:
Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:

□

odpustenie
Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
V prípade nedostatku miesta pokračujte na druhej strane.

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody,
ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov, zároveň súhlasí s použitím osobných
údajov v informačnom systéme Obce Dolné Plachtince pre miestny poplatok za KO a DSO.

Dátum: ..............................

...................................
podpis platiteľa

II. Údaje o ostatných poplatníkoch, za ktorých sa platiteľ zaväzuje plniť povinnosti poplatníka - pokračovanie

Meno, priezvisko, titul

Dátum
narodenia

Dôvod k zníženiu alebo odpusteniu poplatku, ak oň platiteľ žiada
(vyznačte x)
Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie, resp. odpustenie poplatku v zmysle platného
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dolný Kubín na príslušné obdobie .Doklady
potvrdzujúce danú skutočnosť musia tvoriť prílohu tohto oznámenia.
Dôvod:

6.

7.

8.

9.

□ odpustenie
□ odpustenie
□ odpustenie
□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:
Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:
Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:
Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:

10.

□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:

11.

□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:

12.

□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:

13.

□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:

14.

□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:
Dôvod:

15.

□ odpustenie

Počet dní v roku, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku:

Miesto na podanie ohlásenia: Obec Dolné Plachtince, obecný úrad, 991 24 Dolné Plachtince 95
Telefón : +421 47 48 300 03

Príloha č. 4 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

OZNÁMENIE
k poplatku za komunálne odpady
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia
v zmysle § 80 a § 77 ods. 2/ písm. b/, c/ zák. 582/2004 Z.z. a platného Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Dolné Plachtince o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

na rok ........................
I. Údaje o poplatníkovi:
obchodné meno (podľa obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia)
ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto (obec), PSČ

sídlo - (u právnických osôb)
trvalý pobyt – (u podnikateľov)

ostatné údaje

IČO

telefón

e-mail

II. Údaje o nehnuteľnosti
predmet činnosti, príp.
názov prevádzky
(napr. predajňa,
kancelária, sklad,
reštaurácia, bufet,
penzión, ...)

ulica, súpisné a orientačné číslo
nehnuteľností, ktoré poplatník užíva

vzťah k
nehnuteľnosti
vlastník - nájomca
(v prípade nájmu
priložiť nájomnú
zmluvu)

dátum vzniku práva
užívať
nehnuteľnosť
(vypĺňajú len
novovzniknuté
subjekty podľa
nájomnej zmluvy)

III. Údaje k určeniu miestneho poplatku:

A oddiel
vyplňuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby

Priemerný počet zamestnancov pripadajúci na jeden deň v rozhodujúcom
období (vrátane konateľov alebo fyzickej osoby - podnikateľa)
Priemerný počet miest - stoličiek na poskytovanie služieb pripadajúci na
jeden deň v rozhodujúcom období

B oddiel
vyplňujú ostatné právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia

Priemerný počet zamestnancov pripadajúci na jeden deň v rozhodujúcom
období (vrátane konateľov alebo fyzickej osoby - podnikateľa)
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých údajov, zároveň súhlasí s použitím
uvedených údajov v informačnom systéme Obce Dolné Plachtince.
Meno, priezvisko a tel. číslo osoby zodpovednej za vyplnenie ohlásenia: ............................................
Dátum: ..............................

Pečiatka

...................................
podpis platiteľa

Prílohy k oznámeniu : kópia nájomnej zmluvy – len novovzniknuté subjekty ak užívajú prenajaté priestory
___________________________________________________________________________________________________

Upozornenie:
Lehota na podanie ohlásenia je do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti alebo odo dňa keď došlo k zmene
už oznámených údajov!
V prípade, ak poplatník do stanoveného termínu nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre
vyrubenie poplatku, správca poplatku postupuje podľa § 154 – správne delikty zákona č. 563/2009 Zb. o správe
daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informácie: Poplatník je povinný správcovi poplatku v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť všetky skutočnosti
potrebné na vyrubenie poplatku, a to do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti alebo odo dňa kedy došlo
k zmene údajov, ktoré majú vplyv na výšku poplatku.
Pokyny k vyplneniu tlačiva:
Rozhodujúcim obdobím je:
a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo
je oprávnený užívať, svoju činnosť, alebo
b/ ak nie je možné postupovať podľa písmena a/, počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok do konca roka, za ktorý sa platí poplatok alebo odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do dňa ukončenia poplatkovej povinnosti
Za zamestnanca sa považujú osoby, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu,
inom obdobnom vzťahu, štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto
osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník v Dolných Plachtinciach užíva alebo je
oprávnený užívať. Ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb za započítava aj táto osoba.
Miesto na podanie ohlásenia: Obec Dolné Plachtince, obecný úrad, 991 24 Dolné Plachtince 95
Telefón : +421 47 48 300 03

