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Účinnosť nadobudlo dňa 01.01.2020

Obecné zastupiteľstvo v Podolí na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre
územie obce Podolie,
Vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Podolie č. 4/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
schválené Obecným zastupiteľstvom v Podolí dňa 29.11.2019 uznesením č. 112/2019. Účinnosť:
1.1.2020

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Podolie.
(1) Obec Podolie 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,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec Podolie na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je
kalendárny rok.

II. č a s ť
Miestne dane

Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
a) daň zo stavieb,
b) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov
§3
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej
len „kataster").
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav,
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri,
1. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
2. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3)

Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.

(3)

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja
manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

(4)

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto 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.

(5)

Predmetom dane z pozemkov nie sú:

a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou
verejných účelových komunikácií a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné
dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
(6)

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 5) je určujúce zaradenie
pozemku podľa katastra, ak v odseku 8) nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného
pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.

(7)

Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je
predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo stavba s bytmi a
nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v
právoplatnom stavebnom povolení.

(8)

Stavebným pozemkom podľa odseku 7) nie je na účely tohto VZN pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu
a stavebnú úpravu.

(9)

Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 5 písm. d) sa považujú
vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných
živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.

(10) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa považujú za pozemky podľa odseku 5 písm. c).
(11) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej
v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(12) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2

uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ak v odseku 7 nie je uvedená iná hodnota
pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(13) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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.
(14) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 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 pre stavebné pozemky.
(15) Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré
nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde
je to upravené platnou právnou úpravou.
(16) Hodnota pozemkov na území obce Podolie v členení podľa ustanovenia §6 ods. 1 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je nasledovná :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,4876 €/ m2

b) trvalé trávne porasty

0,1317 €/ m2

c) záhrady

1,85 €/ m2

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85 €/ m2

e) stavebné pozemky

18,58 €/ m2

(17) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,35 % zo základu dane

b) trvalé trávne porasty

0,35 % zo základu dane

c) záhrady

0,45 % zo základu dane

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,45 % zo základu dane

e) stavebné pozemky

0,35 % zo základu dane

f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,40 % zo základu dane

Daň zo stavieb
§4
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho
územného celku (ďalej len „vlastník stavby“).
(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
(4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a
nerozdielne.
(5) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Obce Podolie v tomto 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) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
(6) 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.
(7) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
(8) Na zaradenie stavby podľa odseku 5) je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.

(9) 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.

(10) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu 0,075 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 0,064 €
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,200 €

d) samostatne stojace garáže používané na tieto účely, postavené mimo 0,200 €
bytových domov
e)

stavby hromadných garáží

0,200 €

f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

0,200 €

g) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 0,900 €
okrem stavieb na skladovanie a administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 0,860 €
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,130 €

(11)Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie v sume 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§5

(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu
alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho
územného celku (ďalej len „vlastník bytu“).
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový
priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z
bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
(3) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území Obce Podolie, v ktorom aspoň jeden
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby,
sú byty a nebytové priestory.
(4) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(5) Ročná sadzba dane z bytov je 0,075 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a
nebytového priestoru.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§6
(1)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane na pozemky a stavby slúžiace
výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ak ide
o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom.

(2)

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa
daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l.
januáru zdaňovacieho obdobia.

(3)

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa,
keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

(5)

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, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností.
(6)

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnuteľností.

(7)

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ), priznanie podá každá
fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten,
koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť
správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

(8)

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a
daň si sám vypočítať.
Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný
vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú
chránené podľa osobitného predpisu.

(9)

(10) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne v priebehu
kalendárneho roka. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
(11) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru, ak zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady neustanovuje inak.

Daň za psa
§7
(1)

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.

(1)

Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) 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.

(2)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3)

Základom dane je počet psov.

(4)

Sadzba dane je 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

(5)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

(6)

Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) na účet správcu dane
b) v hotovosti do pokladne

Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
(1)

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Podolie, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od
krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce,
c) trhovisko,
d) verejne prístupný pozemok vo vlastníctve obce.

(2)

Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Podolie sú:
a) trhovisko,
b) verejné priestranstvo pred domom daňovníka (spevnená, nepriepustná plocha).

(3)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.

(4)

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu na vyhradenom mieste,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

(5)

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

(6)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(7)

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(8)

Sadzba dane je:
a)
za užívanie verejného priestranstva vo výške 0,40 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň
b)
18,00 € /1 mesiac nákladné vozidlá
3,00 € /1 mesiac osobné vozidlá
c)
za ambulantný predaj z osobného motorového vozidla vo výške 3,00 €/ deň
za predaj z dodávky vo výške 5,00 €/ deň
za predaj z nákladného auta vo výške 7,00 €/deň
d)
za umiestnenie lunaparku, cirkusu a iných atrakcií vo výške 0,05 € za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň
e)
za umiestnenie pojazdnej opravovne alebo prevádzkarne služieb ( brúsenie
nožov, nožníc, oprava dáždnikov, čistenie peria ....) vo výške 2,00 €/deň

(9)

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva Obci Podolie - a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, najneskôr však v deň vzniku daňovej povinnosti.
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 Obci Podolie
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
(10) Vyrubenie a platenie dane
Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(11) Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky
stavebného materiálu na dobu kratšiu ako 7 dní.

Daň za ubytovanie
§9
(1)

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a § 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.

(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 určuje správca dane v súlade s ust. § 40 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške
0,50 € na osobu a prenocovanie.

(6)

Prevádzkovateľ je povinný správcovi dane oznámiť do 1 dňa od začatia/ukončenia
ubytovania počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní, výšku dane.

(7)

Na účely dane je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od
daňovníkov ( v „Knihe ubytovaných"). Prevádzkovateľ vyberie daň za ubytovanie od
daňovníka, o čom mu vystaví doklad s predpísanými náležitosťami.

(8)

Prevádzkovateľ odvedie daň z ubytovania správcovi dane poštovou poukážkou alebo na účet
správcu - štvrťročne.

Daň za predajné automaty
§ 10
(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. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné
lístky verejnej dopravy.

(2)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3)

Základom dane je počet predajných automatov.

(4)

Sadzba dane je 70,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(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.

(7)

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.

(8)

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Podolí. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto
doterajšieho prevádzkovania.

(9)

Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) na účet správcu dane
b) v hotovosti do pokladne

(10) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) typ predajného automatu

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 11
(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, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3)

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

(4)

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5)

Sadzba dane je 100,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7)

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.

(8)

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.

(9)

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Podolí . Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(10) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) na účet správcu dane.
(11) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) typ nevýherného hracieho prístroja

Daň za jadrové zariadenie
§ 12
(1)

Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom
prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a
to aj časť kalendárneho roka.

(2)

Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a
povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

(3)

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej
republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho
obdobia sa na účely tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce je 17 266
039 m2 .

(4)

Zastavané územie Obce Podolie sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od zdroja
ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 vo
vzdialenosti zastavaného územia do 30 km od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne
príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

(5)

Sadzba dane je v zmysle § 70 odseku 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,0006 € za
m2 .

(6)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a
zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

(7)

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.

(8)

Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Podolí. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje — identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov
prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie,
počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

(9)

Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu
dane podľa ods. 3 a sadzby dane podľa ods. 5 tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov v jednej
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane
za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa
určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.

(10)

Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

III. č a s ť
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 13
(1)
a)
a)

Poplatok sa platí za
činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

b)
c)
d)
e)

(2)

triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,26)
činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu.

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.

(3)

Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) 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 odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový
zber v príslušnej časti obce.

(4)

Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
a) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
b) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

(5)

Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) 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 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.

(6)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

(7)

Sadzba poplatku sa určuje:
a)

pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm. a) tohto VZN vo výške 0,08219 € za osobu a
kalendárny deň,

b)

pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm. b) a c) tohto VZN vo výške 80,00 € na rok
za jednu 110 l alebo 120 l nádobu krát počet smetných nádob,

c)

pre osoby, ktoré nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt, ktoré vlastnia
nehnuteľnosti slúžiace na rekreáciu (chata, chalupa, záhradný a rekreačný domček) a
neobývané domy paušálny poplatok vo výške 25,00 € na rok.

(8)

V časti Obce Podolie - Kopanice sa realizuje kombinovaný zber. Rodinné domy, ktoré sú
prístupné smetiarskemu autu prevezmú smetnú nádobu od Obce Podolie a komunálny
odpad im bude vyvážať firma Marius Pedersen. Pre ostatných obyvateľov Kopaníc je k
dispozícii veľkoobjemový kontajner.

(9)

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 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj identifikačné údaje za ostatných
členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm.
c) uvedeného 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 č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(10) 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.

(11) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok
vyrubí obec platobným výmerom, ak poplatník nevyužíva množstvový zber.
(12) Poplatok sa určuje na obdobie 1 kalendárneho roka.
(13) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
na účet správcu alebo v hotovosti do pokladne
(14) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(15) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(16) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený
poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v
lehote splatnosti prvej splátky.

Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
§ 14
(1)

Obec poplatok zníži o 50 % alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce a
predloží najmä tieto podklady:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

potvrdenie o prechodnom pobyte a o úhrade poplatku za aktuálne obdobie v mieste
prechodného pobytu,
potvrdenie o pobyte a úhrade poplatku v mieste trvalého pobytu alebo doklad
preukazujúci pobyt mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu,
pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období,
potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia
v zahraničí,
potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody,
potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti,
potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení,
potvrdenie o pobyte reedukačnom zariadení,
potvrdenie o pobyte v detskom domove,
iný hodnoverný doklad preukazujúci dôvod na zníženie alebo odpustenie poplatku.

(2 ) V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj ich preklad do úradného jazyka.
(3)

Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku
poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum
narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo
študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.

(4)

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.

(5)

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.

(6)

Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti tohto zákona poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti
daňovníka rozhodnutím.
(6.1) Obec ako správca poplatku ustanovuje, že v zmysle ust. § 82 ods. 3 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zmierni tvrdosť zákona v jednotlivých prípadoch znížením poplatku
najmä v týchto prípadoch:
1. Zníženie poplatku za domáce kompostovanie a triedenie odpadu najviac vo výške
30% z poplatku za nasledujúcich podmienok:
1. poplatník má zaplatený poplatok za komunálne odpady za predošlé obdobia a nemá
evidované žiadne neriešené záväzky voči Obci Podolie za komunálne odpady,
2. poplatník požiada Obec Podolie o zníženie poplatku do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia,
3. poplatník vykonáva kompostovanie v súlade so zásadami správneho domáceho
kompostovania, biologicky rozložiteľný odpad ukladá do kompostéra prideleného
obcou prípadne do iného funkčného kompostoviska, neukladá ho do nádoby na
zmesový komunálny odpad (okrem odpadov z mäsa, rýb a mliečnych výrobkov), ani
ho nespaľuje,
4. poplatník riadne triedi vyprodukovaný odpad, vytriedený odpad ukladá do nádob
určených na triedenie odpadu, neukladá ho do nádoby na zmesový komunálny odpad
ani ho nespaľuje.

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia

§ 15
(1)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Podolie prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Podolie.

(1)

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór Obce Podolie.

Záverečné ustanovenia
§ 16
(1)

Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.

(1)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Podolie sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Podolí dňa 29.11.2019 a schválilo ho uznesením č. 112/2019

(2)

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Podolie č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2011, schváleného uznesením č. 29/2011
a všetky jeho schválené dodatky.

(3)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Podolí.

(4)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020

V Podolí, 2.12.2019

PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce

