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Obecné zastupiteľstvo obce Zlatníky vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3,
§ 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2
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 o miestnych
daniach a poplatku) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Prvá časť
Článok 1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Zlatníky (ďalej len
„správca dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“),
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane,
d) podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.
Článok 2
Druhy miestnych daní
1.Správca dane ukladá od 1. januára 2017 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Správca dane ukladá od 1. januára 2017 na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Druhá časť
Článok 3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
f) daň z pozemkov,
g) daň zo stavieb,
h) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

I.Daň z pozemkov
Článok 4
Základ dane
1. Základ dane z pozemkov pre pozemky druhu :
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
Je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za 1
m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady
2. základ dane z pozemkov pre :
- lesné pozemky je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak
daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu
lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy - 0,12 €/m2
3. Základ dane z pozemkov pre pozemky druhu :
- záhrady
- zastavané plochy a nádvoria
- stavebné pozemky
Je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2
uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a noviel.
4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza trafostanica alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru a poskytovania služieb je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej
výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnota pozemku za 1 m2 uvedenej
v prílohe č. pre stavebné pozemky.
Článok 5
Sadzba dane
1) Ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane určuje v celej obci takto :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 0,30 % zo základu
dane,
b) záhrady na 0,25 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,40 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 0,60 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky na 0,25 % zo základu dane.
II.Daň zo stavieb
Článok 6
Sadzba dane
1) Ročnú sadzbu dane zo stavieb v celej obci správca dane určuje takto :
a) 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c) 0,165 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za stavby rekreačných
a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,1312 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za samostatne stojace garáže
a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov
e) 0,165 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby slúžiace na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,66 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za stavby na ostatnú podnikateľskú
a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou
g) 0,099 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za ostatné stavby neuvedené v písm. a)
až f).
2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.
III.Daň z bytov
Článok 7
Sadzba dane
1. Ročnú sadzbu dane z bytov správca dane určuje pre celú obec
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

0,033 € za každý aj začatý

Článok 8
Oslobodenie od dane
Správca dane neposkytuje žiadne oslobodenie od dane ani zníženie dane, okrem takého,
ktoré je uvedené v zákone ako obligatórne.
Článok 9
Suma dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 2 € nebude vyrubovať.
Článok 10
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
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.decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zaniká 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 01.januárau bežného zdaňovacieho
obdobia.
2. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť po tomto termíne sa neprihliada,
ak sa nejedná o prípady uvedené v § 18 ods.2 zákona.

3. Poplatník môže zaplatiť správcovi dane daň z nehnuteľností :
a) Spôsobom : - v hotovosti do pokladne správcu dane
- Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane Obec Zlatníky
číslo účtu : IBAN SK03 5600 0000 0006 5035 7001 vedený
v PRIMA Banka Slovensko
b) Formou
- šeku
- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane
c) na mieste : - u správcu dane
- v príslušnej banke
- na pošte

Tretia časť
Daň za psa
Článok 11
Správca dane určuje sadzbu dane 3,50 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba
dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Článok 12
Spoločné ustanovenia pre daň za psa
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci v ktorom sa pes
stal predmetom dane a zaniká posledným dňom v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2. Pre spôsob ,formu a miesto platenia dane za psa sa použijú ustanovenia čl.10 ods.3 tohto VZN
3. Ak daňovník uhradil správcovi dane vyššiu daň, alebo mu skôr skončila daňová povinnosť,
správca dane na žiadosť daňovníka vráti v lehote 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie
preplatok :
a) Spôsobom :
- v hotovosti z pokladne správcu dane
- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet
daňovníka
b) formou :
- výdavkového dokladu
- poštového šeku
- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet daňovníka
c) v lehote :
- do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie
4. K žiadosti o vrátenie preplatku dane za psa je potrebné doložiť :
a) Potvrdenie o prihlásení psa v inej obci , alebo
b) Potvrdenie o utratení psa, alebo
c) Čestné prehlásenie daňovníka o predaji, darovaní alebo uhynutí psa

Štvrtá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
Článok 13
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1. Verejnými priestranstvami v obci pre účely tohto nariadenia sú všetky verejne prístupné
pozemky vo vlastníctve obce Zlatníky

2. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
verejnom priestranstve,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na pozemkoch vo vlastníctve
obce
3. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
4. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva.
5. Náležitosťami oznámenia sú:
a) obchodné meno, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, IČO,
b) lokalizácia záberu verejného priestranstva (situačný nákres)
c) požadovaná plocha v m2
d) doba a účel užívania verejného priestranstva.
Článok 14
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia
0,01 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky
stavebného materiálu do 5 dní
0,10 € za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň,
odpadu do 3 dní
0,33 € za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň.
Po prekročení stanovenej lehoty sa daň zvyšuje o 50 %. Pri skládke odpadu po
prekročení lehoty 10 dní nasleduje sankcia v zmysle zákona o odpadoch.
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,10 € za každý aj začatý
m2 a každý aj začatý deň,
d) za trvalé parkovanie vozidla na verejných priestranstvách ,mimo stráženého parkoviska
- osobné vozidlo, obytný príves
0,025 € za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
- nákladné vozidlo do 3,5 t, autobus
0,050 € za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
- nákladné vozidlo nad 3,5 t
0,070 € za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,.
Článok 15
Spoločné ustanovenia pre daň za používanie verejných priestranstiev
1. Správca dane vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva rozhodnutím najskôr
v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Pre spôsob, formu a miesto platenia dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa
použijú ustanovenia čl.10 ods. 3 písm. a), b) a c) tohto VZN

3. Pre spôsob a formu vrátenia preplatku dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa
použijú ustanovenia čl. 11 ods.3 písm. a) a b) tohto VZN
4. Pre lehoty platenie dane a vrátenia preplatku dane za osobitné užívanie verejného priestranstva
sa použijú ustanovenia § 34a ods.2 a ods.3 zákona.

Piata časť
Daň za predajné automaty
Článok 16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty 20 € za jeden predajný automat
a kalendárny rok.
Článok 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca ,v ktorom sa predajný automat
začal prevádzkovať.
2. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie
Článok 18
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti
začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných predajných automatov musí
obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru,
f) miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju
doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
Článok 19
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

Šiesta časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
Článok 20
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje 35 € za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok
Článok 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal
prevádzkovať.
2. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie.
Článok 22
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť
evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie
správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných nevýherných hracích
prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k daní za nevýherné hracie prístroje predložiť pri
kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
Článok 23
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi
dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

Siedma časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Článok 24
Platenie poplatku

1) Poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník,
ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) 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) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane,
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
3) Plnenie povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti preberá vlastník
(nájomca ) nehnuteľnosti ,pokiaľ sa poplatníci nedohodnú inak. Poplatník musí túto
skutočnosť oznámiť správcovi dane.
Článok 25
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka – vo výške 0,04383 € za osobu a kalendárny deň, čo
je 16 € na obyvateľa a rok.
2) Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce s prevádzkou na území obce Zlatníky sa
určuje množstvový zber komunálnych odpadov :
- sadzba poplatku za 1 liter komunálnych odpadov je 0,022 € a 1 vývoz.
Rozhodujúcim ukazovateľom pre výpočet poplatku pre osoby uvedené v odseku 2 je sadzba
poplatku x objem nádob x počet smetných nádob x 26 vývozov
3) Za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje sadzba poplatku
vo výške 0,031€
Článok 26
Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku , vrátenia poplatku
1) Poplatník môže zaplatiť správcovi dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
a) spôsobom: - v hotovosti do pokladne správcu dane
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane obec Zlatníky číslo
účtu IBAN SK03 5600 0000 0006 5035 7001 vedený v PRIMA
Banka Slovensko
b) formou:
- šeku
- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane
c) na mieste: - u správcu dane
- v príslušnej banke
- na pošte
2) Ak poplatník uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane
na žiadosť poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho
vrátenie, ak správca dane nemôže preplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:
a) spôsobom: - v hotovosti z pokladne správcu dane
- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka
b) formou:
- výdavkového dokladu

c) v lehote:

- poštového šeku
- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka
- do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.

Článok 27
Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a)
až d) tohto odseku:
a) poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať 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 katastra nehnuteľností ako vodná
plocha,
c) právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2) Dokladom na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je:
a) fyzická osoba: potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
b) fyzická osoba: list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať 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,
c) právnická osoba: list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré
preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ: list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
2) Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa článku 21
tohto nariadenia po predložení dokladov uvedených v článku 27 ods. 2 tohto nariadenia
písomne u správcu dane.
Článok 28
Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 2
zákona o miestnych daniach a poplatku
1) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2
zákona o miestnych daniach a poplatku zníži poplatok podľa najnižšej sadzby za osobu
a kalendárny deň alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených v článku 28 ods. 1 na zníženie
alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v článku 28 ods. 2 tohto

nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce z dôvodu:
a) výkonu práce alebo štúdia mimo trvalého pobytu v obci Zlatníky, alebo z iného
pobytu mimo trvalého pobytu v obci Zlatníky,
b) výkonu trestu odňatia slobody,
c) hospitalizácie v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení
2) Dokladom na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti je:
a) potvrdenie alebo iný doklad zamestnávateľa alebo školy, ktorý oprávňuje poplatníka
na prechodný pobyt mimo územia obce Zlatníky, alebo potvrdenie o inom pobyte
mimo územia obce Zlatníky ,
b) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
c) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení
3) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti
podľa článku 28 ods. 1 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v článku 28
ods. 2 tohto nariadenia písomne u správcu dane najneskôr do 30 dní po uplynutí daňového
obdobia – kalendárneho roka.
4) Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka doloží jeho preklad
(nevyžaduje sa úradný preklad). Poplatník doloží doklad na uplatnenie nároku len pri prvom
uplatnení nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku a pri nezmenených podmienkach pri
uplatnení nároku v ďalšom zdaňovacom období doloží čestné vyhlásenie. Rozhodnutie
o platení poplatku v mieste trvalého pobytu poplatníka, pokiaľ si odpustenie poplatku
uplatňuje poplatník, ktorý má na území obce prechodný pobyt alebo ktorý je na území obce
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje
odpustenie poplatku.
5) Poplatníkovi, ktorý odovzdal v rámci separovaného zberu určité množstvo použitého
potravinového oleja v predchádzajúcom roku sa zníži poplatok za komunálny odpad a to
podľa množstva odovzdaného potravinového oleja x 0,20 €.
Článok 29
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Zlatníky ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatníky č.
2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Zlatníky
na svojom zasadnutí dňa 16.12.2016 uznesením č. 26/2016
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017.

V Zlatníkoch dňa 30.11. 2016

Milan Gešnábel
starosta obce

