
OBEC DOLNÉ MLADONICE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.2/2019

podJ'a § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n, p a podl'a zákona č. 58212004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.

vydáva všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Schválené: 13.12.2019 v Dolných Mladoniciach

Platné: od Ol. januára 2020 a na následné roky



VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019

Obec Dolné Mladonice na kalendárny rok 2020 a nasledujúce

podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz. n. p a podl'a zákona Č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vz. n. p.
vydáva všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1- Predmet úpravy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") podl'a zákona Č. 582/2004 Z. z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vz. n. p. (ďalej
len "zákon") je úprava podmienok ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Mladonice.

2. Obec ukladá tieto druhy miestnych daní:
- daň z pozemkov
- dalí zo stavieb
- dalí z bytov
- daň za psa

3. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob preukazovania vzniku

a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsob vyberania dane,
rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.

S. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 2 - Predmet dane
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa dalí z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a dalí za psa.
2. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Dolné Mladonice uvedené v ust. § 6, § 10 a § 14 zákona.

DAŇ Z POZEMKOV

§ 3 - Daňovník
Daňovnikorn dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona.

§ 4 - Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona.

§ 5 - Základ dane
l. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu omá pôda, chmel'nice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne

porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m' a hodnoty pôdy
za l m2 určená zákonom.

2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov
v ml a hodnoty pozemku na l m-zistenej podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky
a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m' a hodnoty pozemkov
za l m' uvedenej v zákone.
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§ 6 - Sadzby dane
1. Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

a/omá pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvale trávne porasty
bl záhrady
cl zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
dl lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
el stavebné pozemky

0,50 %
0,65 %
0,65 %

0,40 %
0,65 %

2, Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy
a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmer pozemkov v m' a hodnoty pozemkov za
nl':
al ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
bl záhrady
cl zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
dl lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
el stavebné pozemky

1,32 eura/nf
1,32 eura/ni'

0,03 eura/m'
13,27 eura/mz

3. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov ktorou sa vynásobí
ods, l písm. a) je nasledovná:
a/ orná pôda
b/TTP

výmera pozemkov v nľ uvedené v § 6

0,1739 eura/m'
0,0444 eura/rrŕ

4. Správca dane v katastrálnom území obce určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu
elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov vo výške 1,25%,

DAŇ ZO STAVIEB

§ 7 - Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona.

§ 8 - Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 zákona.

§ 9 - Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m'. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť
strešnej konštrukcie stavby.

§ 10 - Sadzby dane
l. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m'

zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto:

al 0,033 eura stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
bl 0,033 eura stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
clO, 132 eura stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
dl 0,066 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
el 0,497 eura stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
f/ 0,099 eura ostatné stavby,
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gi 0,165 eura za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, s výnimkou stavieb na
skladovanie a administratívu,

2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok 0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzernného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

§ 11 - Daňovník
Daňovnikom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona.

§ 12 - Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoií jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

§ 13 - Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v rn".

§ 14 - Sadzby dane
1. Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m' podlahovej plochy bytu určená takto:
0,033 eura.
2. Ročná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý rn' podlahovej plochy nebytového priestoru
určená takto:
0,033 eura.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 15 - Oslobodenie od dane a zníženie dane
l. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 17 ods. 2 zákona na:

a) pozemky na ktorých sú cintoríny a cirkevné budovy,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov, športovísk a nehnuteľnosti vo vlastníctve obce,

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb v zmysle § 17 ods. 3 zákona na:
a) 50 % na stavby na bývanie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana

ZŤp, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

§ 16 - Vyrubenie dane a platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnutel'ností je splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
2. Správca dane ustanovuje, že daií nižšiu ako 1,5 € nebude vyrubovať ani vyberať.
3. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom

v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
4. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 35 € a právnickej osobe 500 € je splatná naraz v termíne

do 15 dní od doručenia platného výmeru.
5. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 35 E a právnickej osobe 500 € je splatná v dvoch splátkach.

Prvá splátka do 15 dní od doručenia platného výmeru a druhá splátka je splatná v termíne do 30. septembra.
6. Neuhradená daň sa stáva nedoplatkom a za každý delí omeškania vyrubí správca dane "Obec" úrok

z omeškania vo výške 15 percent.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

§ 17 - Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v LISt.§ 23 zákona.

§ 18 - Predmet dane
l. Predmetom dane je pes podľa ust. § 22 ods. l zákona.
2. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane podľa ust. § 22 ods. 2 zákona, je daiíovník povinný správcovi

dane preukázať v zdaňovacom období v rámci oznamovacej povinnosti na základe dokladov, ktoré
preukazujú danú skutočnosť.
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§ 19 - Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 20 - Sadzby dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 25 zákona ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok takto:
4,000 € eura za psa umiestneného v byte alebo v rodinnom dome, resp. pri rodinnom dome.

§ 21 - Spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti dane za psa
l. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti v zmysle ust. § 27 zákona

a v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

a) ak ide o fyzickú osobu, minimálne tieto základné údaje:
• meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa daňovník

nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu,
ktorá nemá trvalý pobyt na území SR) a kontaktné údaje,

b) ak ide o podnikatel'a alebo o právnickú osobu, minimálne tieto základné údaje:
• obchodné meno a názov, IČO; ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká, uvádza sa aj rodné číslo

daňovníka, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje,
• údaje o splnornocnenorn zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na

doručovanie písomností v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa trvalého pobytu
a kontaktné údaje,

• číslo bankového účtu, z ktorého bude daň uhradená.
2. Ak daňovník nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, oznamovaciu povinnosť plní jeho

zákonný zástupca, prípadne opatrovník, ktorý je tiež povinný uviesť údaje v rozsahu podľa § 22 ods. l
tohto VZN.

3. Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovník povinný uviesť:
• adresu, kde sa pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného držania psa,
• dátum, odkedy je daňovník vlastníkom, resp. držiteľom psa,
• dátum narodenia psa, vek, popis a meno psa.

§ 22 - Platenie dane za psa
l. Daňovník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti na účely platenia dane vyzdvihnúť si u správcu dane

evidenčné číslo pre identifikáciu dane, číslo účtu vrátane variabilného symbolu (ďalej len "VS")
a konštantného symbolu (ďalej len "KS"), v prospech ktorého daňovník daň uhradí.

2. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník je povinný uhradiť daň do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti v prospech účtu správcu dane a prideleného VS podľa § 23 tohto VZN
bez vyrubenia, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť dane inak.

3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.

4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Správca dane vráti tento rozdiel
v lehote 60 dní odo dňa zistenia potrebných údajov na vrátenie dane (napr. číslo bankového účtu).

5. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANtE

§ 23 - Predmetom dane
Je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný
predpis.

§ 24 - Daňovníkorn
Je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
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§ 25 - Základom dane
Je počet prenocovaní.

§ 26 - Sadzba dane
Je určená vo výške 1 eura na jednu osobu a prenocovanie. Deti do 6 rokov sú od platenia dane oslobodené.

§ 27 - Platitel'om dane
Je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

§ 28 - Oznámenie k dani
Plati te!' dane je povinný podať Oznámenie lcdani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti v lehote do 30 dní
odo dňa začatia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia a ak dôjde k zmene daňovej povinnosti alebo ak
daňová povinnosť zanikne, plati te!' je povinný písomne túto skutočnosť oznámiť na tlačive Oznámenie lcdani za
ubytovanie o zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

§ 29 - Zúčtovanie dane
Platiteľ dane predloží ZÚčtovanie dane za ubytovanie za každé ubytovacie zariadenie na Území obce na
samostatnom tlačive a odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní odo dňa zúčtovania dane. ZÚčtovanie dane
vykoná l x ročne do 15 dní od skončenia príslušného roka s predložením knihy ubytovaných za zdaňované
obdobie k nahliadnutiu správcovi dane.

§ 30 - Forma úhrady
Dal']je možné uhradiť bankovým prevodom na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.

PIATA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 31 - Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 2 až 4 a ods. 7

zákona.
2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona.

§ 32 - Určenie poplatku
l. Poplatok sa určuje za množstvový zber komunálneho odpadu.
2. Poplatok sa určuje pre poplatníka v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý

alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
3. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu

súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
4. Správca poplatku určuje poplatok poplatníkovi v prípade nesplnenia minimálneho počtu vývozov

kukanádob komunálneho odpadu na osobu a rok určený počtom 2 ks kukanádob.
5. Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikatel'ovi podľa § 77 zákona, ktorý má uzavretú

nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní zbemej nádoby prenajímatel'a
(ďalej len "dohoda") v zdaňovacom období. Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie overenej
kópie nájomnej zmluvy alebo dohody nájomcom. Nájomca zbernej nádoby musí byť uvedený v zozname
právnických osôb a podnikateľov, ktorý predkladá prenajímateľ správcovi dane.

§ 33 - Sadzba poplatku
l. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto:

a) u fyzickej osoby ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Dolné Mladonice poplatok 5 eur za jeden kus kukanádoby ,

b) u právnickej osoby ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce za účel podnikanie 10 eur za jeden kus kukanádoby.

2. Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta nadol.

§ 34 - Ohlasovacia povinnosť
l. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si

ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca.
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2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti (tzv. platiteľ) je
povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú
povinnosť a kt01Ý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má oprávnenie
užívať nehnuteľnosť platiteľa.

3. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v priebehu
spoplatňovacieho obdobia je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas
ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť v meste
užlval alebo bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku
s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané skutočnosti.

4. Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona je povinný v ohlásení
uviesť:
• obchodné meno, plný názov,
• IČO; akje poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie rodné číslo,
• presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce,
• údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie

písomností,
• číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť,
• údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby a počet zberných nádob, frekvenciu

odvozov, odbemé miesta),
5. Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona je povinný doložiť

správcovi poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú
listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.

6. Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľností (ďalej len
"nájomca") a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
prenajímateľovi, zabezpečujúcernu službu prostredníctvom pridelenej zbernej nádoby, za ktorú platí
poplatok správcovi poplatku, je povinný správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy v rámci
ohlasovacej povinnosti. Kópiu platnej zmluvy alebo dohody vrátane dodatkov, je nájomca povinný
predložiť správcovi poplatku prvýkrát do 31. l. bežného spoplatňovacieho obdobia. Ak dohoda o používaní
zbernej nádoby za komunálne odpady (prípadne dodatok k dohode) bude podpísaná v priebehu
spoplatňovacieho obdobia, nájomca je povinný predložiť ju v rámci ohlasovacej povinnosti do 30 dní odo
dňa, keď táto skutočnosť nastala.

7. Nájomca podl'a § 27 ods. 6 tohto VZN je povinný po zrušení nájomnej zmluvy, ktorá obsahovala údaje
o platbách za komunálny odpad, písomne oznámiť správcovi poplatku zánik poplatkovej povinnosti, resp.
vznik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak právnická osoba alebo podnikateľ je naďalej oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta.

8. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podl'a § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením aj potvrdenie
preukazujúce odôvodn ena sť ohlásenia.

9. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, jeho správca vychádza
z posledných jemu známych údajov.

§ 35 - Vyrubenie poplatku
l. Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok platobným výmerom a je splatný do 15 dní od doručenia

platobného výmeru.
2. Poplatníkovi - fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona poplatok sa vyrubí platobným výmerom

podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci podl'a stavu k l. l. bežného
spoplatňovacieho obdobia. V priebehu spoplatňovacieho obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví
poplatkovú povinnosť poplatníkovi platobným výmerom podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný
trvalý alebo prechodný pobyt na území obce.

3. V prípade, že poplatníci nepreukážu správcovi poplatku využívanie množstvového zberu, sú povinní podať
správcovi poplatku ohlásenie v zmysle zákona k paušálnemu poplatku pri vzniku, zmene a zániku poplatkovej
povinnosti do 30 dní od zistenia skutočnosti rozhodujúcej pre poplatkovú povinnosť, na základe ktorej správca
poplatku vyrubí poplatníkovi predmetný poplatok platobným výmerom ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie.

§ 36 - Splatnosť poplatku
1. Poplatok pri vyrubení platobným výmerom je splatný v jednej splátke do 15 dní odo dňa doručenia

platobného výmeru.
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2. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave

§ 37 - Zníženie a odpustenie poplatku
l . Správca dane ustanovuje, že zníži alebo odpustí poplatok keď:
al ak sa poplatník v určenom období dlhodobo tj. minimálne 90 po sebe nasledujúcich dní zdržiava v zahraničí
tento poplatok sa odpustí. K žiadosti je potrebné doložiť pracovnú zmluvu, povolenie k pobytu alebo overené
čestné prehlásenie.
bl poplatok sa zníži o 50% študentom denného štúdia, ktorí študujú mimo obce, s výnimkou denne
dochádzajúcich, s predložením potvrdenie o návšteve školy.

§ 38 - Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
l. Správca poplatku v zmysle § 82 ods. l zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom spoplatňovanom
období na základe týchto dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku:

-ak trvale žije v zahraničí, nezdržiava sa na území obce cez bežné obdobie v roku. Dokladom
preukazujúcim uvedenú skutočnosť je čestné vyhlásenie poplatníka.

2. Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi
poplatku v lehote do 31.03. príslušného spoplatňovacieho obdobia .V prípade nepredloženia dokladu
v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovacom období nezníži,
resp. neodpustí.

3. Neuplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie, resp. odpustenie
poplatku v bežnom spoplatňovacom období.

4. Správca poplatku v zmysle § 83 zákona ustanovuje, že zníži poplatok v zmysle § 30 ods. l tohto VZN
a odpustí poplatok v zmysle § 30 ods. 2 tohto VZN len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú
povinnosť a nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č.2120 19 sa uznieslo obecné zastupitel'stvo v Dolných Mladoniciach dňa uznesením č .

2. Toto VZN nadobudne účinnosť po schválení l. januára 2020.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Č. 5/2014 zo dňa 13.12.2013, o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznesenie číslo 1611~013.

,. i
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i' .

jC.
"

V Dolných Mladoniciach 13.12.2019 Adam Alakša
starosta obce

, 4~.12, 2J fjVyvesene: .

Zvesené: .
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