Obec Malý Horeš
Obec Malý Horeš 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

Všeobecne záväzné nariadenie
č. /2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Malý Horeš.
(2) Obec Malý Horeš (ďalej len „správca dane“) ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
(3) Správca dane ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre dane v bode (2) písm. a/, b/, a miestneho poplatku (3) je
kalendárny rok.

I. časť
Daň z nehnuteľností
§2
Predmet dane
(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov (ďalej len „daň z bytov“)

§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení §5 zák. č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
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(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území Malý Horeš a Nový
Horeš v členení podľa §6 ods. 1 až 7 Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Základom dane z pozemkov podľa §6 ods. 1 písm a) a b) zákona je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2.
(4) Hodnota pozemkov a sadzba dane pre jednotlivé druhy pozemkov je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
hodnota pôdy 0,32 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty
hodnota pôdy 0,06 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
c) záhrady
hodnota pozemku 1,85 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy
hodnota pozemku 0,32 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
e) hospodársky využívané vodné plochy
hodnota pozemku 1,85 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria
hodnota pozemku 1,85 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky
hodnota pozemku 18,58 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
hodnota pozemku 1,85 EUR/m2
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane,
i) pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie
ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane
§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení §9 zák. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Malý Horeš v členení podľa §10 ods.
1 a 2 Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
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(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m 2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
(4) Sadzby dane podľa jednotlivých druhov dane v zmysle § 12 ods.2 zákona č.582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a v znení neskorších predpisov sú nasledovné:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
ročná sadzba dane je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
ročná sadzba dane je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
ročná sadzba dane je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
ročná sadzba dane je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
ročná sadzba dane je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
ročná sadzba dane je 0,33 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) ostatné stavby
ročná sadzba dane je 0,17 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume
0,024 EUR k ročnej sadzbe dane za každé ďalšie nadzemné podlažie.
§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení §13 zák. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Malý Horeš, v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické, alebo právnické osoby, sú
byty a nebytové priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu, alebo nebytového priestoru v
m2.
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(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov podľa §17 ods.2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I.stupňa a II.stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I.
stupňa a II.stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I.stupňa a II.stupňa,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy
pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných
pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,
g) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
i) stavby alebo byty slúžiace zdravotníckym 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.
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov podľa § 17 ods.3
zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady takto :
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej
núdzi, na občanov s preukazom ZŤP a občanov starších ako 65 rokov, ak slúžia na ich trvalé
bývanie.
§6
Vyrubovanie dane
(1) Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane rozhodnutím do 15. marca bežného
zdaňovacieho obdobia.
(2) Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk.
(3) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 EUR nebude vyrubovať ani vyberať.
§7
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Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
(2) Ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu a jeho vyrubená daň
presahuje 3.319,39 EUR, môže daň splatiť v troch splátkach, a to
- 20% dane do 15. marca
- 30% dane do 30. septembra
- 50% dane do 30. novembra bežného roka na ktorý sa daň vyrubuje
(3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
(4) Vlastník nehnuteľnosti, ktorý nadobudne nehnuteľnosť v priebehu kalendárneho roka,
a nehnuteľnosť je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane
začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť nadobudol.
§8
Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný
podať príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (§19 ods.1 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov).
(2) Daňovníkov je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane
z nehnuteľnosti.

II. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§9
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, ktorými sú najmä miesta určené na všeobecné využívanie, alebo inak slúžia
všeobecnej potrebe. Verejným priestranstvom sú najmä miestne komunikácie v celej svojej
dľžke od krajnice po krajnicu, chodníky, trhovisko, parkovisko, plochy parkov a verejnej
zelene, cintorín a pod.
(3) Tam kde to nie je v rozpore s verejným záujmom povoľuje obec žiadateľovi dočasné
užívanie verejného priestranstva za daň uvedenú v tomto všeobecnom záväznom nariadení.
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(4) 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,
umiestnenie veľkokapacitného kontajnera, trvalé parkovanie vozidla a pod.
§ 10
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva
v m2 a čas, na aký sa verejné priestranstvo užíva.
§ 12
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) pri poskytovaní predajných služieb jednorázovo 1,66 EUR /deň
b) pri poskytovaní predajných služieb pravidelne (aspoň trikrát týždenne)
331,94 EUR/rok
c) pri trvalom parkovaní osobných vozidiel (viac ako 8 hodín denne, aspoň 100 dní v roku) –
49,79 EUR/rok
d) pri umiestnení skládky 0,033 EUR//m2/deň
e) pri umiestnení veľkokapacitného kontajnera 1,66 EUR/deň
f) pri parkovaní nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t 1,66 EUR/deň, alebo
82,98 EUR/rok
g) pri umiestnení cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 8,30 EUR/deň.
(2) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
(3) Daňovník je povinný osobne, alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva správcovi dane a to najneskôr v deň, v ktorý sa má začať užívanie verejného
priestranstva. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného
priestranstva podľa zákona č. 511/ 1992 Z. z. § 35 odsek 7. písm. b. obec môže uložiť pokutu
najmenej vo výške 66,40 EUR a najviac 3.319,39 EUR.
(4) Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, zariadenie
bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
§ 13
Splatnosť dane
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(1) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti v hotovosti do pokladne správcu dane, ak nie je v rozhodnutí o sadzbe alebo v
dohode o užívaní verejného priestranstva stanovená iná lehota.
§ 14
Oslobodenie od dane
(1) Od sadzby dane za využívanie verejného priestranstva sú oslobodené odstavené
nepojazdné vozidlá, ktoré užívateľ odstráni do 48 hodín. Po uplynutí tejto doby platí
základná sadzba.
(2) Od sadzby dane za využívanie verejného priestranstva sú oslobodené verejné, kultúrne a
športové podujatia bez vstupného alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo vstupného
poukázaný na charitatívne účely.

III. časť
Daň za psa
§ 15
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou, alebo
právnickou osobou.
§ 16
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá je
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto vlastní psa.
§ 17
Základ dane
(1) Základom dane je počet psov.
§ 18
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 3,32 EUR ročne za každého psa.
§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovníkov pes dovŕšil požadovaný vek a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.
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§ 20
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný 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.
(2) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím.
(3) 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, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 21
Oslobodenie od dane
(1) Poplatok sa neplatí za psa ktorý:
a) je chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) je umiestnený v útulku zvierat
c) má špeciálny výcvik na sprevádzanie nevidomej osoby
d) je chovaný samostatne bývajúcim dôchodcom
(2) Správca dane oslobodzuje od dane za takého psa, ktorého majiteľ sa preukáže potvrdením
o skúške výkonu služobného alebo poľovného psa. Oslobodenie začína plynúť od 1. dňa
nasledujúceho mesiaca od predloženia originálu, prípadne overenej fotokópie potvrdenia
k nahliadnutiu správcovi dane.

IV. časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 22
Úvodné ustanovenia
(1) 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.
§ 23
Poplatník

(1) Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) fyzická osoba, 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 trávnatý 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.
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
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d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania
(2) Ak má fyzická osoba v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má fyzická osoba v meste 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.
§ 24
Poplatok, poplatková povinnosť
(1) Poplatok od poplatníka vyberá obec. Za zaplatenie poplatku ručí platiteľ, ktorým môže
byť:
a) vlastník nehnuteľnosti
b) zástupca vlastníkov nehnuteľností alebo správca nehnuteľností, určený spoluvlastníkmi
nehnuteľnosti
c) správca nehnuteľnosti, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
3) Ak viacero poplatníkov 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
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.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy sa občan stane poplatníkom obce.
§ 25
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku pre poplatníkov sa stanovuje vo výške 10 EUR/rok pre poplatníkov
podľa § 23 odsek (1) písmeno a) – c) a vo výške 20 EUR/rok pre poplatníkov podľa § 23
odsek (1) písmeno d).
(2) Počet nádob pre množstvový zber si poplatník dohodne s obecným úradom podľa
množstva ním vyprodukovaného odpadu za kalendárny rok. Prvú zbernú nádobu poskytne
obec bezodplatne, za výmenu opotrebovanej zbernej nádoby obec vyberá poplatok
9,96 EUR/kus, za každú ďalšiu zbernú nádobu, alebo za výmenu stratenej, alebo úmyselne
poškodenej zbernej nádoby obec vyberá poplatok 18,48 EUR/kus.
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§ 26
Ohlásenie
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, alebo
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, alebo od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len ,,identifikačné údaje“). Ak je poplatníkom osoba podľa § 23 odsek (1)
písmena c) a d), aj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo (IČO)
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 24 ods.(1)
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku .
(2) Spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne
požaduje zníženie poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku.
(3) 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.
§ 27
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
(2) Splatnosť poplatku je do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti platobného výmeru
(rozhodnutia).
§ 28
Vrátenie preplatku
(1) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru, alebo odo
dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia kalendárneho roka, za
ktorý bol poplatok uhradený.
§ 29
Zníženie poplatku
(1) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:
a) potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci (meste)
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b) že sa v danom kalendárnom roku dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(2) O zníženie poplatku možno žiadať aj v prípade študenta, ktorý býva v internáte mimo
obce.
(3) Doklady, ktorými poplatník preukazuje svoj nárok na zníženie poplatku musia
jednoznačne dokázať, že nastala skutočnosť, kedy zaniká povinnosť poplatníkovi platiť
poplatok /zmena trvalého resp. prechodného pobytu, úmrtie, atď..../
(4) Dodatočné rozhodnutie sa pripraví na základe preukázaného počtu kalendárnych dní
v určenom období, v čase ktorých má alebo mal poplatník v meste trvalý alebo prechodný
pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
(5) Znížený poplatok je 2,50 EUR.
(6) Správca poplatku ustanovuje, že určuje oslobodenie od poplatku pre:
a/ školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
b/ fyzické osoby, ktoré sa narodili v roku, v čase ktorého sa vyrubuje poplatok.
§ 30
Splatnosť poplatku
(1) Poplatok je splatný v určenom termíne do pokladne obce.

V. časť
Záverečné ustanovenia
§ 31
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Malom
Horeši dňa 12. decembra 2013.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zo dňa 14. 12. 2012.
(3) Toto všeobecne záväzné zariadenie bolo vyvesené dňa 13. decembra 2013.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.
V Malom Horeši, dňa 12. decembra 2013.

Csaba Furik
starosta obce
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