VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE BODINÁ
O MIESTNÝCH DANIACH
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Bodinej v zmysle paragrafu 6 odsek 1 SNR č. 369/1990 Zb.
o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nadobudnutie účinnosti zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vydáva toto všeobecne - záväzné nariadenie na území obce Bodiná
Obec Bodiná vyberá tieto miestne dane a poplatky :
A./ Miestne dane :
1. Daň z nehnuteľnosti
2. Daň za psa
3. Daň za užívanie verejného priestranstva
B./ Miestny poplatok :
1. Obec ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Druhá časť
§2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
- daň z pozemkov
- daň zo stavieb
Tretia časť
§3
DAŇ Z POZEMKOV
1. Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľnosti
alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
zapísaný v katastri.
2. Daňovníkom dane z pozemkov je :

-

-

FO alebo PO, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívaného PO až do vykonania pozemkových
úprav,
nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá najmenej päť rokov a je v katastri
zapísaný
nájomca, ak má v nájme pozemky spravované SPF

3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba , ktorá
pozemok skutočne užíva.
4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovník dane z pozemkov
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci a daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
5. Predmetom dane z pozemkov sú :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
záhrady
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy

6. Predmetom dane z pozemkov nie sú :
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami
b) pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie
7. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa bodu 5 je určujúce zaradenie
pozemku podľa katastra. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci
lesný hospodársky plán.
8. 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. Stavebným pozemkom na účely tohto
zákona nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby
(prístavby / nadstavby).
9. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvale
trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 - OP – 0,0766 € za m2, TTP –
0,0384 za m2.

10. Základom dane lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za
1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
11. Základom dane z pozemkov u záhrad , zastavaných plôch a nádvorí, stavebných
pozemkov a ostatných plôch je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 -stavebné pozemky – 13,27 € za m2
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy –1,32 € za m2.
12. Ročná sadzba dane u všetkých pozemkov je 0,60 % zo základu dane
13. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane podľa bodu 9, 10, 11 a ročnej sadzby dane z
pozemkov podľa bodu 12 tohto článku.
Štvrtá časť
§4
DAŇ ZO STAVIEB
1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
vo vlastníctve vyššieho územného celku.
2. Ak nemožno určiť daňovníka, daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá stavbu
skutočne užíva.
3. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho podielu na dani.
4. Predmetom dane z stavieb sú :
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
hlavnej stavby
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu s výnimkou stavieb na
skladovanie a administratívu
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
g) ostatné stavby
5. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
6. Predmetom dane z stavieb nie sú :
a) stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov
b) stavby priehrad, vodovodov, a kanalizácií, zriadení na ochranu pred povodňami a
rozvodov tepelnej energie
7. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
8. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy :
a) 0,070 € - za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby
- za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie,
b) 0,200 € - za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
c) 0,133 € - za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov,
d) 0,200 € - za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, alebo stavebníctvu,
e) 0,400 € - za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu,
f) 0,200 € - ostatné stavby.
9. Pri viacpodlažných stavbách s ročná sadzba dane zo stavieb zvyšuje o 0,04 € za každé
ďalšie podlažie. Podzemné podlažie sa týmto VZN od dane oslobodzujú len rodinné domy.
10. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciu . V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely
zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.

11. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie
než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode
stavby.
12. Daň s vypočíta ako súčin základu dane podľa bodu 7 a ročnej sadzby dane zo stavieb
podľa bodu 8 a 9 tohto článku.

Piata časť
§5
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
1. Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobie nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa stal daňovník vlastníkom, správcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti.
2. Daňová povinnosť zaniká 31.12. zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi
zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Rozhodujúci je stav
k 1.1. zdaňovacieho obdobia.
3. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik,
zánik, alebo zmenu daňovej povinnosti do 30 dní, keď tieto skutočnosti nastali.
4. Daňové priznanie je daňovník povinný podať to 31.1. zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu daňová povinnosť vznikla.
5. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet
dane a daň si sám vypočítať.
6. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každá fyzická
alebo právnická osoba, alebo zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom
túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania.
7. Daň z pozemkov a daň zo stavieb vyrubí správca dane platobným výmerom
každoročne podľa stavu k l. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
8. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. Ak ide o daňovníka prevádzajúceho
poľnohospodársku výrobu, daň je splatná v troch splátkach a to : prvá splátka vo
výške 20 % dane do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
30 % dane do 30.septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka.

V ostatných prípadoch, ak ročná daň presiahne sumu 165,97 € je splatná v štyroch
rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru, ďalšia do 30.júna, 30.septembra a 30.novembra bežného roka, za
ktorý sa daň vyrubuje.
9. Sankčný úrok vyrubí správca dane daňovníkovi ak daň z nehnuteľnosti nezaplatí včas
a v správnej výške podľa zákona č. 511/92 Zb. v znení neskorších predpisov.
10. Sankčný úrok sa nevyrubí ak nepresiahne v úhrne 3,31 €
obdobie.

za jedno zdaňovacie

11. Daňovú úľavu vo výške 50 % majú : osamelí občania vlastniaci preukaz ZŤP a sú
vlastníkmi pozemkov a stavieb – zastavané plochy a nádvoria, rodinné domy a
príslušenstvo.
Šiesta časť
§6
DAŇ ZA PSA
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes so
špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, pes, ktorého vlastní občan s
ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane je 5 € za psa za rok a za každého ďalšieho je 5 € za rok.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane / dovŕšil 6 mesiacov/ a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti. Obec vyrubí daň s platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31.5. tohto
zdaňovacieho obdobia.
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti a správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.

Siedma časť
§7
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného, alebo predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska a pod.
2. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne
a verejnoprospešné
3. Priestranstvom na účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie,
chodník, trhovisko, zelené plochy a verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva alebo parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá
právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom na tom istom mieste.
5. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.
6. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
7. Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve za
účelom predaja je 0,332 € za m2/deň.
8. Sadzba dane za skládku materiálu /stavebný a pod./ je:
- predmetom dohody medzi obecným úradom a vlastníkom materiálu podľa druhu,
množstva materiálu v hodnote od 0,030 - 0,332 € za m2/ deň, za umiestnenie vraku
na verejnom priestranstve 0,996 € za m2/deň,
- za nepovolenú skládku materiálu na verejnom priestranstve je 0,332 € za m2/deň

9. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri organizovaní jarmokov a konaní
hodov je stanovená na 3-násobok výšky sadzby uvedenej v odst. 7 tohto paragrafu
0,996 € / m2 za deň.
10. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva :
a) za trvalé a súvislé parkovanie vozidla na tom istom mieste je určená štvrťročne
sadzbou 9,960 €
b) v prípade, že na vyhradenom verejnom priestranstve parkuje motorové vozidlo
alebo prívesné vozidlo, ktoré sa používa na dopravu alebo špedičnú zárobkovú
činnosť je 0,332 € /m2 za mesiac.
11. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.
12. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Osma časť
§8
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Poplatok
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na
území obce.
2. Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva objekt, ktorý nie je stavbou
alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce,
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 za účelom podnikania.
3. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a

súčasne aj oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Sadzba poplatku
§9
1. Obec Bodiná stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie.
2. Základná sadzba paušálneho poplatku za osoby uvedené v ods. 1 je 0,0548 za osobu a
kalendárny deň - (t. j. 20,0000 € za osobu a kalendárny rok).
3. Poplatok pri nehnuteľnostiach, byte alebo nebytovom priestore vo vlastníctve alebo
užívanie právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov slúžiacich na
a) obchodné činnosti: 0,2466 € za kalendárny deň (t.j. 90,0000 € za kalendárny rok)
b) reštauračné a pohostinské činnosti: 0,1370 € za kalendárny deň (t.j. 50,0000 €
za kalendárny rok)
c) výrobné činnosti: 0,2466 € za kalendárny deň (t.j. 90,0000 € za kalendárny rok)
d) ostatné činnosti: 0,1370 € za kalendárny deň (t.j. 50,0000 € za kalendárny rok)

4. Poplatok pri nehnuteľnostiach slúžiacich na rekreačné účely
a) záhradné chatky, záhradné domčeky, chaty, rekreačné domy vo vlastníctve
fyzických osôb neslúžiace na podnikanie, ktorým sa vyvážajú smetné nádoby
20,0000 € ročne / objekt.
b) záhradné chatky, záhradné domčeky, chaty, rekreačné domy vo vlastníctve
fyzických osôb neslúžiace na podnikanie, ktorým sa nevyvážajú smetné nádoby
20,0000 € ročne / objekt.
Určenie poplatku
§10
1. Pri množstvovom zbere sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a
objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Žiadateľ o množstvový zber
komunálneho odpadu je povinný uzatvoriť zmluvu o zavedení a vyúčtovaní
množstvového zberu KO a DSO s obcou. Poplatok sa určí rozhodnutím na základe
zmluvy.
2. Poplatok sa určí ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa §
9 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
3. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet:
priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o
počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený
koeficientom 1,0
4. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 3 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
 počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní
ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 zák. č. 582/2004 Z.z. o skutočnosti, ktorá
má za následok zánik poplatkovej povinnosti,
alebo
 počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do konca zdaňovacieho obdobia.

§11
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je 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, adresa trvalého pobytu, adresa
prechodného pobytu(ďalej len identifikačné údaje)
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. 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.

§12
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubí rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. 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.
3. Ak poplatok nepresiahne sumu 35,00 € je splatný naraz do 30.6., ak je poplatok vyšší
je splatný v dvoch splátkach : do 30.6. a do 30.9.
4. Poplatník uhradí vyrubený poplatok bezhotovostným alebo hotovostným vkladom na
účet obce vedený v VUB, a.s., alebo poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do
pokladne na obecnom úrade.
§13
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 8 odst. 2 písm. a/ tohto
nariadenia osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt na 0,0411 € na osobu
a kalendárny rok vo výške 15.00 € ak poplatník preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo t .j. 6 po sebe idúcich mesiacov zdržiaval alebo
zdržiava v zahraničí. Poplatník je uvedené skutočnosti povinný doložiť do 31.03.
bežného roka.
b) že z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania je ubytovaný mimo územia trvalého
pobytu (neplatí pre študentov nastupujúcich do prvého ročníka od 1.9.) Ak
poplatník požaduje zníženie poplatku predloží do 31.01.kalendárneho roka

doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku. Pri nedodržaní termínu na
predloženie dokladov nárok na zníženie poplatku zaniká.
2. Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku :
- pracovné víza,
- potvrdenie o štúdiu,
- potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
- vo výnimočných prípadoch je možné doložiť čestné vyhlásenie podpísané dvoma
identifikovateľnými susedmi,
- potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje
zníženie poplatku. V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom, alebo českom
jazyku, je potrebné predložiť aj ich úradný preklad.
3. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom
období, je nutné predložiť doklady za každé zdaňovacie obdobie.
Odpustenie poplatku
1. Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému v § 8 tohto nariadenia
fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá :
a) sa počas kalendárneho roka zdržiava na území obce menej ako 30 dní a to z
dôvodu pobytu v zahraničí /pracovný pobyt, študijný pobyt/,
b) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého zdaňovacieho obdobia mimo
územia obce,
c) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo obdobnom
zariadení mimo územia obce,
d) sa zdržiava mimo obce a prinesie doklad o zaplatení poplatku za komunálny
odpad v inej obci, v ktorej platí na základe prechodného pobytu, alebo oprávnenia
užívať nehnuteľnosť.
Žiadosť o odpustenie poplatku spolu s dokladom o zaplatení doloží do
31.03.príslušného roka.
2. Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku, predloží do 31.03.príslušneho roka
doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. Podmienky uvedené v bode 1 musí
poplatník spĺňať na celé zdaňovacie obdobie.
3. Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku :
- pracovné víza,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,

- potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
- potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje odpustenie
poplatku,
- potvrdenie o výkone trestu,
- potvrdenie o umiestení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v podobnom
ústave mimo obce

§14
ZÁVEREČNÉ USTASNOVENIA
1. Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ruší sa Všeobecne-záväzné nariadenie obce Bodiná o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 24.11.2011.
3. Toto Všeobecne-záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 12.11.2014.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015

František Boško
starosta obce

