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Obec Koplotovce podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR 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 obce Koplotovce č. 7/2015 o
miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 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 Obec Koplotovce ( ďalej len „Obec“ ) ukladá a spravuje tieto
miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje
g) daň za jadrové zariadenie
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN“ ) v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov určuje sadzby miestnych daní, rozsah a podmienky oslobodenia a zníženia
miestnych daní, upravuje náležitosti oznamovacej povinnosti, určovania a vyberania miestnych daní
podľa odseku 1.
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
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
§3
Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady
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,
e) stavebné pozemky
2. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa
katastra
3. Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu , ktorá je predmetom
dane zo stavieb alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov.
Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v
právoplatnom stavebnom povolení.
§4
Výpočet dane
1. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane (výmera pozemku v m2 násobené hodnotou za
m2) a ročnej sadzby dane z pozemkov .
2. Hodnoty pozemkov a ročné sadzby dane z pozemkov v členení podľa § 3 sú určené v prílohe bod 1A
k tomuto VZN.
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Daň zo stavieb
§5
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
3. Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§6
Výpočet dane
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane (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) a ročnej sadzby
dane zo stavieb .
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby
dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie Do počtu ďalších
podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné
podlažie.
3. Ročné sadzby dane zo stavieb v členení podľa § 5 sú určené v prílohe bod 1B k tomuto VZN.
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Daň z bytov
§7
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.
3. Členenie:
a) Byty
b) nebytové priestory – garáže
c) nebytové priestory (okrem garáží)
§8
Výpočet dane
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane (výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m2) a ročnej sadzby dane z bytov.
Ročné sadzby dane z bytov a nebytových priestorov v členení podľa § 7 sú určené v prílohe bod 1C k
tomuto VZN.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

1.

2.

3.

4.

§9
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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. decembra 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.
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. Pri zániku vlastníckych práv
vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k
vydraženej nehnuteľnosti.
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.
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§ 10
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
1. Od dane sú v obci Koplotovce oslobodené:
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane
b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na
vykonávanie náboženských obradov
c) pozemky, na ktorých sú cintoríny
2. Obec ako správca dane zníži daň zo stavieb a daň z bytov o 25%:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi , ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie
b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie

DAŇ ZA PSA
§ 11
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
§ 12
Výpočet dane
1. Daň za psa sa vypočíta ako súčin základu dane (počet psov) a ročnej sadzby dane (v eurách za
jedného psa)
2. Ročná sadzba dane za psa je určená v prílohe bod 2 k tomuto VZN.
§ 13
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
1. Obec od dane oslobodí psa, ktorého chová držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
alebo fyzická osoba, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej fyzickej osoby,
2. Oslobodenie od dane podľa ods. 1 sa nevzťahuje na evidovaného nebezpečného psa.
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§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 11 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.

DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 12
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce,
najmä cesty, miestne komunikácie, námestia, spevnené plochy, parkoviská, parkovacie plochy, parky
a plochy verejnej zelene.
2. Osobitným uţívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
predaj výrobkov, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia na
prezentáciu a propagáciu výrobkov a služieb, umiestnenie zariadenia na kultúrne a športové
podujatia, umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
informačného, reklamného a propagačného zariadenia (reklamné pútače a bilbordy), umiestnenie
zariadenia na stavebné a údržbárske práce, umiestnenie skládky (stavebný materiál, drevo a ich
uskladnenie), rozkopávka verejného priestranstva, trvalé parkovanie vozidla
3. Za trvalé parkovanie sa považuje vyhradené parkovacie miesto alebo užívanie verejného
priestranstva na súvislé státie motorového vozidla, vraku vozidla, prívesného vozíka, obytného
prívesu, vozidla po odhlásení z evidencie motorových vozidiel na tom istom mieste verejného
priestranstva po dobu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

§ 13
Výpočet dane
1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa vypočíta ako súčin základu dane (m2), ročnej sadzby
dane (v eurách za každý začatý m2) a počtu začatých dní užívania verejného priestranstva.
2. Ročná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená v prílohe bod 3 k tomuto VZN.

§ 14
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
1. Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva obcou
2. Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva
a) na umiestnenie zariadenia pre kultúrne, športové a iné podujatia bez vyberania vstupného, ktoré
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organizujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, alebo účelové
zariadenia cirkví a náboženských spoločností,
b) na umiestnenie zariadenia na predaj alebo prezentáciu remeselných výrobkov a umeleckých diel
priamo výrobcami a autormi
§ 15
Náleţitosti oznamovacej povinnosti
1. Na osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 12 vydá obec povolenie fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá obci oznámila svoj zámer užívať verejné priestranstvo.
2. V zámere na osobitné užívanie verejného priestranstva daňovník uvedie svoje identifikačné údaje a
údaje potrebné na vyrubenie dane, a to najmä
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, IČO, sídlo
alebo miesto podnikania
b) presné označenie verejného priestranstva a jeho výmeru
c) deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva
d) účel užívania verejného priestranstva.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 16
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), 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.“.

§ 17
Výpočet dane
1. Daň za ubytovanie sa vypočíta ako súčin základu dane (počet prenocovaní) a sadzby dane (v eurách
za osobu a prenocovanie)
2. Sadzba dane za ubytovanie je určená v prílohe bod 4 k tomuto VZN.

§ 18
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
Od dane sú oslobodené deti do veku šiestich rokov.
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§ 19
Oznamovacia povinnosť
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje prechodné odplatné ubytovanie.
2. Platiteľ dane je povinný oznámiť obci v lehote do 30 dní od začatia poskytovania prechodného
odplatného ubytovania údaje
a) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo a kontaktné údaje (právnická osoba a fyzická o soba –podnikateľ)
b) meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý alebo prechodný pobyt a kontaktné údaje (fyzická
osoba)
c) adresu ubytovacieho zariadenia, druh ubytovacieho zariadenia a kapacita ubytovacieho
zariadenia
3. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámi ť zmenu týchto údajov alebo ukončenie
poskytovania prechodného odplatného ubytovania.
§ 20
Platenie dane
1. Daň je splatná do 15 dní od skončenia kaţdého kalendárneho mesiaca, v ktorom platiteľ dane
poskytoval ubytovacie služby.
2. Platiteľ dane je povinný v lehote splatnosti predložiť obci vyúčtovanie vybratej dane za ubytovanie na
tlačive, ktoré určila obec.
3. Platiteľ dane je pre účely tejto dane povinný viesť pravdivú a preukázanú evidenciu všetkých
ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „ kniha ubytovaných osôb“), v
ktorej uvedie:
a) základné údaje o daňovníkovi, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, deň príchodu,
deň odchodu
b) dôvod oslobodenia od dane podľa § 18.
4. Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú knihu ubytovaných za každé ubytovacie zariadenie a je
povinný ju predložiť poverenému zamestnancovi obce ku kontrole, pokiaľ ho na to obec vyzve.
5. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom vyznačí daňovníka,
dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytované a výšku zaplatenej dane.
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DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 21
Predmet dane
1. 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.
2. Predajné automaty sú:
a) Predajné automaty s najviac 10-timi druhmi tovaru
b) Predajné automaty s viac ako 10-timi druhmi tovaru
c) Predajný automat obsahujúci ponuku tabakových alebo alkoholických nápojov
§ 22
Výpočet dane
1. Daň za predajné automaty sa vypočíta ako súčin základu dane (počet predajných automatov) a
sadzby dane (v eurách za predajný automat)
2. Sadzba dane za ubytovanie je určená v prílohe bod 5 k tomuto VZN.
§ 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
2. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu
dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§ 24
Evidencia
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu predajných automatov
v rozsahu údajov:
a) názov a druh predajného automatu,
b) počet prevádzkovaných automatov,
c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby automatu
d) označenie prevádzky a miesta, kde je automat umiestnený,
e) dátum začatia prevádzkovania,
f) dátum skončenia prevádzkovania,
g) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných
automatov.
3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť
uvedené:
a) obchodné meno prevádzkovateľa,
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sídlo resp. miesto podnikania,
IČO
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
výrobné číslo.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 25
Predmet dane
1. 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").
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje (biliard, stolný futbal, šípky.)
c) elektronické a mechanické prístroje neuvedené v bodoch a) a b)
§ 26
Výpočet dane
1. Daň za nevýherné hracie prístroje sa vypočíta ako súčin základu dane (počet nevýherných hracích
prístrojov) a sadzby dane (v eurách za nevýherný hrací prístroj)
2. Sadzba dane za ubytovanie je určená v prílohe bod 6 k tomuto VZN.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj
začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
2. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu
dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§ 28
Evidencia
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných hracích
prístrojov v rozsahu údajov:
a) názov a druh nevýherného hracieho prístroja
b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
c) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných
hracích prístrojov.
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3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí
byť uvedené:
a) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO
b) výrobné číslo.

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 28
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v
jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia(ďalej len "jadrové zariadenie"), a to aj po časť
kalendárneho roka.
§ 29
Výpočet dane
1. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane (výmera katastrálneho územia obce
v m2) a sadzby dane (v eurách podľa vzdialenosti od oblasti ohrozenia)
2. Sadzba dane za jadrové zariadenie je určená v prílohe bod 7 k tomuto VZN.

§ 30
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
§ 31
Vyrubenie dane a platenie dane
Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci
kalendárny rok.
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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ
ODPAD
§ 32
Predmet poplatku
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 podľa odseku 1 môže zahrnúť
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť

§ 33
Výpočet poplatku
1. Správca určuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň. Sadzba poplatku je určená v prílohe
bod 8 k tomuto VZN. Poplatok sa vypočíta ako súčin poplatku za osobu a počtu kalendárnych dní.
V prípade právnických osôb, ktoré poskytujú reštauračné a potravinárske služby, sa poplatok počíta
ako súčin poplatku za osobu, priemerného počtu zamestnancov a koeficientu.
2. Správca určuje výšku úhrady za nákup nádoby na zmesový komunálny odpad. Sadzba úhrady je
určená v prílohe bod 8 k tomuto VZN
3. Správca určuje počet smetných nádob v závislosti od počtu osôb v domácnosti na zmesový
komunálny odpad. Sadzba úhrady je určená v prílohe bod 8 k tomuto VZN. Nie je moţné dokúpiť
viac smetných nádob ako určuje správca dane.

§ 34
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje")
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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 § 35, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
§ 34
Oslobodenie od dane a zníţenie dane
1. Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na
základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu
zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu štúdia v zahraničí)
b) o 50 % za obdobie, za ktoré sa poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove
alebo na internáte
c) o 50 % za obdobie, za ktoré sa poplatník – vlastník nehnuteľností obci preukáže, že
sa v obci nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
d) o 100 % za obdobie, za ktoré sa poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti
v obci preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
a) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu
zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že
potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad. Doklad nie
je možné nahradiť čestným vyhlásením.
b) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní
c) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa
nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
d) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava.
3. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 2) predloží poplatník do 30 dní odo
dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku

§ 35
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ďalšie podrobnosti o miestnych daniach, ktoré neupravuje toto VZN, upravuje zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov. .
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Koplotovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
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Koplotovciach dňa .........................
3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Koplotovciach
V Koplotovciach , dňa ....................

Ing. Jozef Števík,
starosta obce

