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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Dolné Saliby
č. 5/2016
o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolné Saliby
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a
ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, s poukazom na ustanovenia § 25, § 29, § 33, § 36, § 40, § 43, § 47, § 51, § 55, §
59, § 78 ods. 3, § 82 ods. 1 a 2, § 83 zákona č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), sa dňa 15.12.2016 uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len „VZN“).
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky
ukladania miestnych daní, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Dolné Saliby (ďalej len „miestne dane a miestne poplatky“).
1. Obec Dolné Saliby na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
2. Obec Dolné Saliby na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane za psa, dane za predajné automaty,
dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
Článok II.
MIESTNE DANE

1.

2.
3.
4.
5.

§2
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a
výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, c) pes so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane je počet psov.
Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je: 2,50 €.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v
ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne 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.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä
označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého
pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa
uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
8. Obecný úrad vydá držiteľom psov prvú evidenčnú známku pre psov bez náhrady a to
aj pre tých, ktorým prislúcha oslobodenie od poplatku. Známka je neprenosná na
iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť
správcovi dane do 14 dní odvtedy, čo zničenie alebo stratu známky zistil. Pri
odhlásení psa z evidencie mesta je povinný majiteľ psa evidenčnú známku správcovi
dane vrátiť a ten ju zneškodní. Pri vydaní náhradnej známky je daňovník povinný
zaplatiť 1,00 €.
9. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí rozhodnutím. V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
10. Spôsoby vyberania dane:
a. v hotovosti do pokladnice obce,
b. poštovým peňažným poukazom,
c. bezhotovostným prevodom na účet obce.
§3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Dolné Saliby. Ide o pozemky v k. ú. Dolné Saliby:
 parc. č. 912/1, 912/8– ostatné plochy o výmere 34702 m2, evidovaných „Okresným
úradom Galanta – Katastrálny odbor Galanta“ ako parcely registra „C“; sú zapísané
na liste vlastníctva č. 1000,
 parc. č. 1142/2, 1142/4, – ostatné plochy o výmere 26974 m2, evidovaných
„Okresným úradom Galanta – Katastrálny odbor Galanta“ ako parcely registra „C“;
list vlastníctva k uvedenej nehnuteľnosti nezaložený
 parc. č. 268, 267, 264, 263, 251 – záhrady o výmere 1375 m2, evidovaných
„Okresným úradom Galanta – Katastrálny odbor Galanta“ ako parcely registra „C“;
sú zapísané na liste vlastníctva č. 1000
 parc. č. 250, 899/5, 640, 899/21, 132/2, 639/6 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 11124 m2, evidovaných „Okresným úradom Galanta – Katastrálny odbor
Galanta“ ako parcely registra „C“; sú zapísané na liste vlastníctva č. 1000
 parc. č. 899/1, – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23113 m2, evidovaných
„Okresným úradom Galanta – Katastrálny odbor Galanta“ ako parcely registra „C“;
list vlastníctva k uvedenej nehnuteľnosti nezaložený.
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2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie
stavebného zariadenia a predajného zariadenia,
b. umiestnenia zariadenia cirkusu,
c. umiestnenie zariadenia lunaparku,
d. dočasné umiestnenie skládky,
e. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za:
a. Umiestnenie zariadení slúžiace na poskytovanie služieb a predaj: 3,00 € za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň,
b. Umiestnenie zariadenia cirkusu: 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň,
c. Umiestnenie zariadení lunaparku: užívanie verejného priestranstva počas
hodov pred autobusovou zastávkou 100,00 € /5 atrakcií. Za každú ďalšiu
atrakciu je sadzba 10,00 €.
d. umiestnenie skládok (stavebný materiál, príp. stavebné zariadenia, skládky
tuhého paliva, prípadne iných skládok): 0,10 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň, a umiestnenie trvá
dlhšie ako 2 týždne,
e. sadzba pre stále parkovanie motorových vozidiel mimo stráženého parkoviska
na vyhradenom priestranstve je 0,10 €/ m2/deň.
7. Obec môže na základe žiadosti poplatníka vyrubenú daň za užívanie verejného
priestranstva znížiť alebo odpustiť, a to nasledovných prípadoch:
a. Dlhodobé užívanie verejného priestranstva týkajúceho sa umiestnenia
zariadení slúžiace na poskytovanie služieb a predaj – minimálne v trvaní
šiestich mesiacov v roku – a zaplatenia dane za užívanie verejného
priestranstva vopred za celé obdobie – sadzba dane je 1,40 € za m2 / deň
b. Užívanie verejného priestranstva týkajúceho sa umiestnenia zariadení slúžiace
na predaj tovaru z vlastnej produkcie a remeselníckej výroby občanov obce
Dolné Saliby – pri dodržaní ustanovení VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dolné Saliby a o trhovom
poriadku pre príležitostné trhy v aktuálnom znení, všeobecne platných
hygienických a zdravotníckych predpisov – je od platenia dane za užívanie
verejného priestranstva oslobodený.
c. Užívanie verejného priestranstva týkajúceho sa umiestnenia zariadení jednoduché stavby bez potreby stavebného povolenia - trvalého charakteru a
slúžiace obchodnej činnosti je 0,10 € /m²/deň.
d. Za užívanie verejného priestranstva týkajúceho sa umiestnenia zariadení
lunaparku počas hodov pred budovou súpisné číslo 357 sa poskytuje
z výslednej sumy vypočítanej podľa bodu 6.c 25%-ná zľava.
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8. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo
písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu
v Dolných Salibách - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva,
výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže
mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť
Obecnému úradu v Dolných Salibách skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Daň za užívanie verejného priestranstva obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje
nasledovne:
a. jednorázovo v hotovosti do pokladnice obce,
b. pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 5 dní vopred pri ohlasovaní
vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Dolných Salibách,
c. pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 5 dní a to týždennými
alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený
zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Dolných Salibách pri
ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.
4.
5.

§4
Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.
Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby nad 70 rokov veku.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných".
Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá od daňovníka v eurách. O zaplatení dane
prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu po predložení mesačného hlásenia na
predpísanom tlačive nasledovným spôsobom:
a. v hotovosti do pokladnice obce,
b. bezhotovostným prevodom na účet obce prevodným príkazom, a to najneskôr
k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca.
§5
Daň za predajné automaty
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
Základom dane je počet predajných automatov.
Sadzba dane je 17,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
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6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v
ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením,
ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolných Salibách.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu predajného automatu a miesto prevádzkovania. Písomné
oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu a miesto doterajšieho prevádzkovania.
7. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a. v hotovosti do pokladnice obce,
b. bezhotovostným prevodom na účet obce prevodným príkazom.
8. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a. výrobné číslo predajného automatu,
b. miesto prevádzkovania,
c. začiatok a ukončenie prevádzkovania.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§6
Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a. elektronické prístroje na počítačové hry,
b. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane je 17,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v
ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením,
ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Dolných Salibách.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje
6

daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto prevádzkovania.
Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja a miesto doterajšieho
prevádzkovania.
8. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a. v hotovosti do pokladnice obce,
b. bezhotovostným prevodom na účet obce.
9. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b. miesto prevádzkovania,
c. začiatok a ukončenie prevádzkovania.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Článok III.
MIESTNE POPLATKY
§7
Miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Saliby
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok je kalendárny rok.
V obci je zavedený intervalový zber KO.
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.
Ak má osoba podľa odseku 4 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 4 písm. a) tohto
ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový
zber/.
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; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo
správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý
poplatok pre obec vyberie,
b. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
(ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že
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poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí
platiteľ.
7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
8. Sadzbu poplatku obec Dolné Saliby stanovuje nasledovne:
a. pre poplatníkov – fyzická osoba vo výške 0,0494 eura na kalendárny deň
a osobu,
b. pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov sa stanovujú poplatky
podľa § 79 ods. 4, písm. a), b) zákona č. 582/2004 podľa priemerného počtu
zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie a to predchádzajúci kalendárny
rok vo výške 0,0494 eur na kalendárny deň.
c. pre reštauračné zariadenia na jedno miesto určené na poskytovanie služieb
v súlade s ust.§ 79 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 582/2004 vo výške 0,0494
eur na kalendárny deň,
d. pre drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín vo výške 0,0228 eur za kg.
Ročný poplatok za odvoz KO sa zaokrúhľuje smerom nadol.
Tabuľka koeficientov UP pre jednotlivé druhy prevádzok
Prevádzka
UP
Reštaurácie, a ubytovacie zariadenia
Počet miest
Služby – napr. holičstvo, autoservis
Počet zamestnancov
Zdravotnícke a sociálne zariadenia
Počet miest + počet zamestnancov
Výrobné podniky a administratíva
Počet zamestnancov
Obchodné jednotky
Počet zamestnancov

Koeficient
0,15
0,6
0,15 + 0,7
0,6
1

9. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene
už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba
podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b. identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77
ods. 7 zákona o miestnych daniach,
c. údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach
/ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
10. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
11. Poplatok vyrubí obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok
za drobný stavebný odpad je platený na základe vystavenej faktúry podľa množstva
uloženého odpadu.
12. Miestny poplatok pre zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa platí správcovi poplatku v eurách do 31. marca bežného roka.
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13. Spôsoby vyberania poplatku:
a. v hotovosti do pokladnice obce,
b. poštovým peňažným poukazom,
c. bezhotovostným prevodom na účet obce.
§8
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených.
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
3.1 o 50% osobám nad 70 rokov,
3.2 o 50% držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP – S
3.3 o 50 % osobám žijúcim najmenej 6 mesiacov v roku v hmotnej núdzi
3.4 o 50% u žiakov a študentov s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska podľa § 8
ods. 2.
3.5 o 50 % ak poplatník pracuje v zahraničí podľa § 8 ods. 2.
3.6 o 100 % ak poplatník /s trvalým pobytom v obci / sa počas celého roka zdržiava alebo
žije v zahraničí
3.7 o 30 % pre členov rodín s počtom nad 5 osôb
Doklady, potrebné na preukázanie nároku na zníženie poplatku musia byť doložené vždy
do 31.1. bežného roka.
5. Predkladanie dokladov oprávňujúcich na zníženie poplatku
Ad. 1.1 poplatok sa zníži automaticky
Ad. 1.2 Poplatník predloží fotokópiu preukazu ZŤP alebo a ZŤP – S
Ad. 1.3 Poplatník predloží potvrdenie o HN z ÚPSVaR
Ad.1.4 Poplatník predloží potvrdenie o návšteve školy a fotokópiu ubytovacieho preukazu
Ad.1.5 Poplatník doloží potvrdenie zamestnávateľa
Ad.1.6 Poplatník doloží čestné prehlásenie alebo doklad o štúdiu v zahraničí alebo prac.
povolenie, alebo preukázateľný doklad o pobyte v zahraničí
Ad.1.7 poplatok sa zníži automaticky
4.

§9
Vrátenie preplatku
1. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému
bol poplatok vyrubený rozhodnutím, obec vráti pomernú časť poplatku rozhodnutím do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený.
1. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
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2.

3.

4.

5.

Článok IV.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prechodné a záverečné ustanovenia sa uplatňujú v zmysle trinástej časti zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a jeho noviel.
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2015 o miestnych daniach, o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné
Saliby.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 5/2016 o miestnych daniach, o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Dolné Saliby sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách 15. decembra
2016, svojim uznesením číslo 83-B/2016.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolné Saliby č. 5/2016 o miestnych
daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Dolné Saliby bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa
30.11.2016 a zvesené dňa 15.12.2016.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 5/2016 o miestnych daniach na
území obce Dolné Saliby nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

V Dolných Salibách, 15. decembra 2016

Ing. Ľudovít Kovács
starosta obce
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