Všeobecne záväzné nariadenie č. 57/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Kostolná-Záriečie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 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
pre územie obce Kostolná-Záriečie Všeobecne záväzné nariadenie č. 57/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1)
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ je stanovenie druhov,
sadzieb, oslobodení, vyrubovania a platenia miestnych daní, ako aj vznik a zánik poplatkovej
povinnosti, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, hodnotu koeficientu, odpustenie a zníženie poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle 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“/, ktoré sú aplikované na podmienky obce Kostolná-Záriečie.
2) Obec Kostolná-Záriečie na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie.
3) Obec Kostolná-Záriečie 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 za miestny
poplatok uvedený v bode 3 je kalendárny rok.

ČASŤ II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 2
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“).

DAŇ Z POZEMKOV
Článok 3
Daňovník, predmet dane
1. Daňovníkom je osoba, ktorá je uvedená v § 5 zákona.
2. Predmetom dane z pozemkov sú :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
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d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky
f ) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica, alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
3. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 zákona.

Článok 4
Základ dane
Pre Obec Kostolná-Záriečie sú stanovené hodnoty podľa zákona uvedené v prílohe č. 1.
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a
trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1m² (uvedenej v prílohe č. 1 zákona).
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a
hodnoty pozemkov za 1m² (uvedenej v prílohe č. 2 zákona).
3. 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 bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej na 1 m² podľa
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (znaleckého posudku).
4. Správca dane v zmysle § 7 ods. 6 zákona týmto VZN ustanovuje, že namiesto hodnoty pozemku
zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota
pozemku 0,13 EUR za 1 m2 . Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len ak daňovník
hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
5. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona, 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 prílohe č. 2
zákona pre stavebné pozemky).

Článok 5
Sadzba a výpočet dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty …............... 0,40 %
b) záhrady …............................................................................................................. 0,50 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy …................................................... 0,70 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy …......................................... 0,65 %
e) stavebné pozemky …............................................................................................. 0,40 %
f) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica, alebo predajný stánok
slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb …...............................................0,65 %
2. Výpočet dane: daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 4 VZN a ročnej sadzby dane
podľa čl. 5 VZN.

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 6
Daňovník, predmet dane, základ dane
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby podľa § 10 ods. 1 zákona na území obce KostolnáZáriečie, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží, spojené so
zemou pevným základom, alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
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3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby uvedené v ustanovení § 10 ods. 3 zákona.
4. 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.

Článok 7
Sadzba dane, výpočet dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb v členení podľa § 10 ods. 1 zákona sa určuje v zmysle § 12
ods. 2 zákona za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,125 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu, pričom za drobné stavby sa považujú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a výška 5 m (napr. prístrešky, kôlne, letné kuchyne, práčovne, stavby na
chov drobného zvieratstva a pod.), alebo podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. pivnice, žumpy a pod.).
b) 0,15 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,45 EUR za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,45 EUR za samostatne stojace garáže,
e) 0,45 EUR za stavby hromadných garáží,
f) 0,45 EUR za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou a stavby určené, alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
g) 1,35 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 1,35 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou ,
i) 0,45 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Základné sadzby dane sa podľa čl. 7 ods. 1 VZN pri viacpodlažných stavbách určujú v zmysle
§ 12 ods. 3 zákona a to príplatok za podlažie 0,125 EUR za každé ďalšie nadzemné aj podzemné
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Na zaradenie stavby podľa § 10 odseku 1 zákona je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
4. Výpočet dane: daň sa vypočíta ako súčin základu dane (čl. 6, bod 4. VZN) a ročnej sadzby dane
podľa čl. 7 VZN. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej
sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.
Do počtu ďalších podlaží sa pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby
nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

DAŇ Z BYTOV
Článok 8
Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný
účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

Článok 9
Daňovník, základ dane, sadzba dane
1. Daňovníkom je osoba, uvedená v § 13 zákona.
2. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².
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3. Sadzby dane z bytov alebo nebytových priestorov za každý aj začatý m² podlahovej plochy
správca dane ustanovuje nasledovne :
a) 0,125 EUR za byty,
b) 0,125 EUR za nebytové priestory (garáže, ostatné priestory),
c) 1,35 EUR za nebytové priestory určené na podnikanie.
4. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 10
Oslobodenie od dane
1. Od dane sú oslobodené nehnuteľnosti podľa § 17 ods. 1 zákona.
2. Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane podľa ods. 1 tohto článku VZN v priznaní alebo
v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na
oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, zákona t.j. do 31.1.príslušného
zdaňovacieho obdobia, inak nárok na oslobodenie od dane zaniká.

Článok 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.12. zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník
stane vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia
nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Daňovník (vydražiteľ) je povinný
podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením
daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k
vydraženej nehnuteľnosti.
3. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti
na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Článok 12
Splatnosť dane
1. Daň z nehnuteľností a daň za psa obec vyrubí každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, s prihliadnutím na
ustanovenia § 99e zákona.
2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

ČASŤ III.
DAŇ ZA PSA
Článok 13
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1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území obce.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) 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.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane sa určuje za kalendárny rok nasledovne :
a) 5,00 EUR za jedného psa,
b) takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Článok 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona 582/2004 Z.z. a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a vznikne alebo zanikne daňová povinnosť
v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr
do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu
k dani za psa vrátane čiastkového priznania k tejto dani.

Článok 15
Oslobodenie od dane
1. Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa:
a) na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba,
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

ČASŤ IV.
Článok 16
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA.
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a podobne.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
5. Daňovníkom za užívanie verejného priestranstva je fyzická alebo právnická osoba, ktorá
verejné priestranstvo užíva.
6. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m².
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7. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva správca dane podľa § 33 zákona určuje
2, 0 EUR za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň.
8. V prípade, že užívanie verejného priestranstva vyžaduje pripojenie na el. energiu, obec ju účtuje
zvlášť podľa skutočnej spotreby.
9. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
10. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
11. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Článok 17
Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
1.
2.

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky stavebného
a iného materiálu na dobu kratšiu ako 14 dní.
Oslobodenie od dane je možné iba na základe písomnej žiadosti a oznámení o užívaní
verejného priestranstva s podmienkou uvedenia priestranstva po skončení užívania do
pôvodného stavu.

Článok 18
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a
lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce
určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

ČASŤ V.
Článok 19
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión,
apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných
kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub,
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. fyzickej osoby ubytovacích zariadeniach, ktorých
kategorizáciu určuje osobitný právny predpis (ďalej len "zariadenie").
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje
(ďalej len „prevádzkovateľ“).
4. Základom dane je počet prenocovaní.
5. Sadzbu dane za ubytovanie určuje správca dane, podľa § 40 zákona, 0,35 € na osobu a
prenocovanie.
6. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje, je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní zariadenia najneskôr v deň
začatia prevádzkovania zariadenia.
7. Platiteľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť nasledovné údaje o ubytovacom
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zariadení kategorizáciu ubytovacieho zariadenie podľa osobitného predpisu, ak je názov
ubytovacieho zariadenia, vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej sa poskytuje prechodné ubytovanie,
ubytovaciu kapacitu. Ďalej je povinný uviesť :
a) ak sa poskytuje ubytovanie v súkromí – meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ dane nezdržiava na adrese trvalého pobytu),
rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území
SR), kontaktné údaje,
b) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa – obchodné meno, názov,
IČO, sídlo miesto podnikania, kontaktné údaje, údaje o štatutárnom zástupcovi alebo
zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, titul, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje. Platiteľ je povinný predložiť aktuálny výpis
z obchodného registra, živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého
platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.
8. Ak príde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov uvedených v oznámení o prevádzkovaní
ubytovacieho zariadenia, alebo ak daňová povinnosť zanikne je platiteľ dane povinný písomne
túto skutočnosť oznámiť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť
nastala. Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu ubytovacieho
zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy doručovania písomností.
9. Platiteľ je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí pre potreby kontroly dane za ubytovanie
a dbať na to, aby obsahovala minimálne tieto základné údaje o daňovníkovi – meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu, deň príchodu, deň odchodu a počet prenocovaní.
10. Platiteľ dane je povinný na výzvu predložiť správcovi dane ku kontrole evidenciu podľa
ods. 9 tohto článku VZN a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania.
11. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad pre účely
dane daňovníka, v ktorom vyznačí počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy dokedy bolo
prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.
12. Do 15. kalendárneho dňa po skončení štvrťroka je platiteľ povinný predložiť správcovi dane
hlásenie o počte ubytovaných a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci štvrťrok za každé
ubytovacie zariadenie.
13. Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia štvrťroku.
14. Daň sa platí v hotovosti do pokladne obce, prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet
správcu dane.
15. Platiteľ je povinný vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu správcu dane, variabilný symbol
a konštantný symbol pre účely platenia dane.

ČASŤ VI.
Článok 20
POPLATOK
1. Poplatok sa platí za :
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c ) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť,
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu ( § 59 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
2. Obec do poplatku zahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Článok 21
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je :
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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. Ak má osoba podľa § 77 ods 2. písm. a) zákona v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 77 ods. 2. písm. a) zákona 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. Ak má osoba podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
a miestom podnikania je miesto jej trvalého alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá
zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
3. Poplatníkom nie je osoba uvedená v ustanovení § 77 ods. 4 zákona.
4. 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").
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
a odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. Ak viacero poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a)
zákona žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov
tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

Článok 22
Sadzba poplatku
1. Sadzbu poplatku správca dane ustanovuje nasledovne:
a) Fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce :
0,063 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l nádoba) t.j. 22,995 EUR za 1 osobu a rok.
b) Fyzická osoba, ktorá nie je prihlásená na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale vlastní na
území obce trvale neobývanú nehnuteľnosť (rodinné domy, chaty, chalupy, záhradné a
rekreačné domčeky a pod.) :
0,063 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l nádoba) t.j. 22,995 EUR za 1 osobu a rok.
c) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania pri množstvovom zbere, v zmysle § 78 ods.
1 písm. a), § 78 ods. 4 zákona :

Objem zbernej
nádoby v litroch
110
120
1 100

Frekvencia vývozu
1x za dva týždne
1x za dva týždne
1x za dva týždne

Sadzba poplatku
v €/liter
0,02288
0,0210
0,01077

Poplatok
v €/rok
65,43
65,52
308,02

c) Fyzická osoba, ktorá nie je prihlásená na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale vlastní na
území obce neobývanú nehnuteľnosť (rodinné domy, chaty, chalupy, záhradné a rekreačné
domčeky) – 0,063 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l nádoba) t.j. 22,995 EUR za 1 osobu
a rok.
d) 0,060 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, pričom drobný
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stavebný odpad je, v zmysle § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

2. Poplatok na zdaňovacie obdobie obec určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2
písm. a) zákona v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť
užíva alebo je oprávnený ju užívať.
3. Obec určuje pri množstvovom zbere poplatok v zmysle § 79 ods. 1zákona, ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Článok 23
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie podľa počtu osôb
prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci so stavom k 1.1. bežného
zdaňovacieho obdobia.
2. 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 podľa § 77 ods. 7 zákona aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2
písm. b) alebo písm. c), zákona 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 podľa § 82 zákona, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3. 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.

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť
alebo užívanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce na účel podnikania a iný účel ako
podnikanie.

Článok 24
Množstvový zber
1. Poplatníci (právnické osoby a podnikatelia) uvedení v § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona, ktorí budú
využívať množstvový zber, sú povinní do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia a v
priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať obci, že
využívajú množstvový zber, t. j. predložia vyplnené tlačivo: Využívanie a vyúčtovanie
množstvového zberu za KO a DSO (viď. príloha č. 3). Na základe tohto tlačiva vyrubí obec
ako správca poplatku s použitím § 83 odst.1 zákona poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie.
2. V priebehu zdaňovacieho obdobia nie je možná u poplatníka zmena systému zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
3. Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci uvedení v § 77 ods. 2
písm. b), c) zákona povinní realizovať ku dňu zmeny a ukončenia vývozu zberných nádob,
vyplnením tlačiva: „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za KO a DSO“. Pri
ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný predložiť doklad preukazujúci
zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
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Článok 25
Splatnosť poplatku
1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Článok 26
Vrátenie poplatku
1. Obec v zmysle § 82 ods. 1 zákona vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia pri splnení nasledovných
podmienok :
a) má vydané rozhodnutie o úprave poplatkovej povinnosti na bežné zdaňovacie obdobie,
b) nemožno daňový preplatok použiť podľa § 55 ods. 6, 7 zákona 563/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
c) požiada o vrátenie preplatku.

Článok 27
Odpustenie poplatku
1. Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie v bežnom zdaňovacom období, v ktorom poplatník
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce:
a) fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala
v zahraničí. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia: potvrdenie
od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, o pobyte
na území iného štátu, príp. čestné vyhlásenie osôb, ktoré bývajú dlhodobo v zahraničí.
b) fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého
alebo prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu o zaplatení
poplatku).
c) fyzická osoba, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody.
2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.1.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady,
nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Článok 28
Zníženie poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje, že na základe dokladov preukazujúcich dôvod zníženia
poplatok zníži :
a) o 50 %, t.j. sadzba je určená na 0,0315 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l nádoba), ak
poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie.
Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je potvrdenie ubytovacieho
zariadenia, alebo preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia (napr. prechodný pobyt
v mieste školy), v prípade ubytovania na priváte aj potvrdenie o návšteve školy.
b) o 50 %, t.j. sadzba je určená na 0,0315 EUR za 1 osobu a kalendárny deň (110 l
nádoba), ak poplatník pracuje mimo trvalého bydliska. Dokladom preukazujúcim dôvod
poskytnutia poplatkovej úľavy je pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste
pracoviska, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania, príp. potvrdenie o úhrade
poplatku v mieste ubytovania.
2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.1. príslušného
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na
zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
3. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 82 zákona, že zníži alebo odpustí poplatok v
zmysle tohto VZN len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá
evidované žiadne nedoplatky.
4. Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne a je možné ich uplatniť len
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jedenkrát ročne.
5. V prípade zistenia porušenia podmienok preukazujúcich odpustenie alebo zníženie poplatku,
správca dane dovyrubí alikvotnú časť poplatku.

ČASŤ VII.
Článok 29
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Kostolná-Záriečie prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Kostolná-Záriečie.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Kostolná-Záriečie.

Článok 30
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v platnom znení, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Prílohy tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2016 :
Príloha č. 1 – sadzobník daní a miestnych poplatkov.
Príloha č. 2 - žiadosť o odpustenie alebo úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady.
Príloha č. 3 - využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Príloha č. 4 – priznanie poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO/FO.
Príloha č. 5 - priznanie poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady občan.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
obce Kostolná-Záriečie číslo 46/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí.
5. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej - Záriečí schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
č. 57/2019 na svojom zasadnutí dňa ...........................
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 57/2019 nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.
Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 1.12.2019
Dátum uplatnenia pripomienky do : 10.12.2019

VZN :
Schválené na rokovaní OZ dňa : ....................
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : .......................
Zvesené dňa : ...........................
VZN účinné dňa : 1.1.2020
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Príloha č. 1
Obecné zastupiteľstvo dňa 16.12.2016 schválilo prílohu č. 1 k VZN č. 46/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hodnota

Pozemky

Ročná sadzba dane

pozemku
v €/m2
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady

v %

0,5560
0,40

trvalé trávnaté porasty

0,0361

b) záhrady

1,32

0,50

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky
využívané vodné plochy

1,32

0,70

0,13
(ak nie je
hodnota určená
ZP)

0,65

e)

stavebné pozemky

f) pozemky, na ktorých sa nachádza
transf.stanica alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb

13,27

0,40

13,27

0,65

Stavby

v €/m2

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,125

d) samostatne stojace garáže

0,45

e) stavby hromadných garáži

0,45

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,45

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

1,350

0,15

0,45

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

h) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie

1,350

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,45

- pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie okrem

0,125

prvého nadzemného

Byty a nebytové priestory

v €/ m2

1. byty a nebytové priestory

0,125

2. nebytové priestory na podnikanie

1,350

Daň za psa

v €/rok

V obci

5,00

Oslobodenie: držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S

0,00

Daň za užívanie verejných priestranstiev

2,00 €/m2/deň
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Daň za ubytovanie na osobu a prenocovanie

0,35 €/osoba/noc

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Vývoz domového odpadu 1 x za 14 dní – občania

0,063 €/ 1 osoba/ 1 deň

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby – poplatok 110 l

0,02288 € za liter x počet vývozov

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby – poplatok 120 l

0,0210 € za liter x počet vývozov

Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby – poplatok 1100 l
Neobývané RD (1 x 110 l nádoba - RD, chata, chalupa, záhr.

0,02098 € za liter x počet vývozov
0,063 €/ 1 osoba/1 deň

a rekr. domček)
Zníženie:

€/osoba/deň

- študenti s pobytom v mieste školy

0,0315 € / 1 osoba/ 1 deň

- pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska
a s pobytom v mieste pracoviska
Oslobodenie:

0,0315 € / 1 osoba/ 1 deň

- študenti a pracujúci v zahraničí
- občan, ktorý preukáže, že zaplatil poplatok za KO v mieste TP

0,-

alebo PP
Drobný stavebný odpad

0,06 EUR / 1 kg
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Príloha č. 2

.......................................................................................................................................................
meno, priezvisko, adresa
Obec Kostolná-Záriečie
913 04 Kostolná-Záriečie 148
V Kostolnej-Záriečí, ..............................

Žiadosť o odpustenie alebo úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Dolupodpísaný/á..................................................... bytom Kostolná-Záriečie č. .................. týmto
žiadam pre poplatníka ................................................................ (syn, dcéra, manžel/ka):
1. Odpustenie miestneho poplatku:
a) za obdobie, v ktorom poplatník preukáže, že sa v učenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí (dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne
potvrdenia: potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, o pobyte na území iného štátu, príp. čestné vyhlásenie osôb, ktoré bývajú
dlhodobo v zahraničí)*
b) fyzická osoba, ktorý preukáže, že zaplatil poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého alebo
prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu o zaplatení
poplatku)*
c) poplatník umiestnený v ústave na výkon trestu odňatia slobody*
2. Úľavu z miestneho poplatku z týchto dôvodov:
a) študenti s prechodným pobytom v mieste školy (potvrdenie ubytovacieho zariadenia,
alebo preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia (napr. prechodný pobyt v mieste
školy, v prípade ubytovania na priváte aj potvrdenie o návšteve školy)*
c) pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska a s prechodným pobytom v mieste
pracoviska (pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste pracoviska,
potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania, príp. potvrdenie o úhrade
poplatku v mieste ubytovania)*
K žiadosti prikladám hodnoverné doklady.
V zmysle § 7 zákona č. 426/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím
so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel
vyhotovenia rozhodnutia. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Obci Kostolná-Záriečie.

...............................................
podpis
*hodiace sa zakrúžkujte
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Príloha č. 3
podať v dvoch origináloch
Obec Kostolná-Záriečie
Kostolná-Záriečie 148, 913 04 Kostolná-Záriečie
IČO: 00311693, DIČ: 2021079676
Poplatník: obchodné meno (PO, FO)
IČO
Sídlo firmy
Telefón
Celkový počet osôb v prevádzke (v nehnuteľnosti)*
* uviesť aj počet miest na poskytovanie služieb

Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - . . . . . . . . . .
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, VZN Obce Kostolná-Záriečie č. 46/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dohodu o vývoze*

uzatvára poplatník a Obec Kostolná-Záriečie
Dohodu o zmene vývozu*
Dohodu o ukončení vývozu*
(* nehodiace sa prečiarknite)

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území Obce Kostolná-Záriečie nasledovne:
Adresa
umiestnenia*
zbernej
nádoby

Objem*
zbernej
nádoby

Počet
*
nádob

Frekvencia*
Vývozu

SPOLU
* vypĺňa poplatník

Sadzba**
poplatku
v €/l

Počet**
vývozo
v

Výška**
poplatku

Celková**
výška
poplatku

** vypĺňa správca poplatku

V Kostolnej-Záriečí, dňa ...........................

dňa .................................

......................................................
správca poplatku

..........................................
poplatník
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Príloha č. 4
Obec Kostolná-Záriečie
913 04 Kostolná-Záriečie 148
IČO: 00311693, DIČ: 2021079676

PO/FO
Došlo dňa .....................
PRIZNANIE
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na rok 20..
IČO

I. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Obchodné meno firmy podľa živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce
Štát

Meno a adresa štatutárneho zástupcu
Priezvisko
Ulica a číslo
PSČ

Peňažný ústav
Názov peňažného ústavu

Číslo telefónu

Meno

Titl.
Názov obce

Štát

Číslo telefónu

Číslo účtu
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II. ODDIEL – údaje a výpočet poplatku len na území obce Kostolná-Záriečie

Údaje o jednotlivých prevádzkach na území obce Kostolná-Záriečie
Adresa: ....................................................................................
Počet osôb v pracovnoprávnom vzťahu, alebo inom obdobnom vzťahu,
alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré
tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci. Ak je poplatníkom fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba.
Z toho počet osôb, ktoré majú v obci a) trvalý pobyt
..................
b) prechodný pobyt ..................
Počet miest v reštaurácii
Počet osôb ubytovaných
Počet nádob:

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

110 l .............. ks
120 l .............. ks
1100 l .............. ks

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého alebo neúplného
priznania.
V....................................dňa..........................

Pečiatka a podpis
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Príloha č. 5
Obec Kostolná-Záriečie
913 04 Kostolná-Záriečie 148
IČO: 00311693, DIČ: 2021079676

FO
Došlo dňa .....................
PRIZNANIE
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na rok 20..

I. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Meno a adresa trvalého pobytu
Priezvisko
Dátum narodenia

Meno

Titl.

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Štát

Číslo telefónu

Meno a adresa prechodného pobytu
Priezvisko

Meno

Ulica a číslo
PSČ

Peňažný ústav
Názov peňažného ústavu

Titl.
Názov obce

Štát

Číslo telefónu

Číslo účtu
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II. ODDIEL – údaje a výpočet poplatku len na území obce Kostolná-Záriečie

Počet prihlásených osôb: .............................................
/k trvalému alebo prechodnému pobytu vrátane poplatníka/
Poplatníci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti
P.č.

Meno

Priezvisko

Dátum
narodenia

adresa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vzťah k užívanej nehnuteľnosti: vlastník*
nájomca*
iné*
*hodiaci sa údaj podčiarknite
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych
následkov nepravdivého alebo neúplného priznania.
V....................................dňa..........................

podpis
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