Obec Látky
Podľa § 6 pds. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p a podľa zákona č.
582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v z.n.p vydáva Všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a miestnemu
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/2007
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1 – Predmet úpravy

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „ VZN“ ) podľa zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z.n.p ( ďalej len „ zákon“ )je úprava podmienok ukladania miestných
daní a miestného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

2. Obec ukladá tieto druhy miestných daní:







daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje

3. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady.
4. Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinosti, podrobnosti a náležitosti
oznamovacej povinosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na
uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob
vedenia preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu
dane.
5. Zdaňovacím obdobím miestných daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebnéodpady je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 2 - Predmet dane

1. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome.
2. Predmetom dane sú nehnuteľností na území obce Látky uvedené v ust.§ 6, § 10 a § 14
zákona.
3. V zmysle ust. § 17 ods. 6 zákona na účely vyberania dane z nehnuteľností podľa tohto
VZN sa určujú tieto časti obce:






Polianky - Sekcia
Mláky - Grapa
Paseky - Chocholná
Rekreačná oblasť Prašivá - Čechánky
Podbýkovo - Nový Svet
DAŇ Z POZEMKOV
§ 3 Daňovník

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona.
§ 4 – Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona.
§ 5 – Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vyznásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 určená zákonom.
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pozemku na 1 m2 zistenej
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v zákone.
§ 6 – Sadzby dane
Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov
takto:


- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,30% zo základu dane,







- za trvale trávnaté porasty na 0,30 % zo základu dane,
- za záhrady a zastavané plochy a nádvoria na 0,30 % zo základu dane,
- za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,30 % zo základu dane,
- za stavebné pozemky na 0,30 % zo základu dane,
- za ostatné plochy na 0,30 % zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB
§ 7 – Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona.
§ 8 – Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 zákona.
§ 9 – Základ dane
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.
§ 10 – Sadzby dane
1. Správca dane ustanovuje v zmysle §12 ods.2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj načatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto:
a, rodiné domy 1,20 Sk
b, stavby na hospodársku produkciu 2,- Sk
c, chaty 9,-Sk
d, garáže 4,50Sk
e, priemyselné stavby 5,- Sk
f, podnikateľské stavby 10,-SK
g, ostatné stavby 3,-Sk
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona príplatok za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia takto:
a, rodinné domy 1,- Sk
b, stavby na hospodársku produkciu 0,- Sk
c, chaty 5,-Sk
d, garáže 0,-Sk
e, priemyselné stavby 1,- Sk
f, podnikateľské stavby 1,-SK
g, ostatné stavby 1,-Sk

DAŇ Z BYTOV

§ 11 - Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona.
§ 12 – Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome , v ktorom je aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové
priestory.
§ 13 – Základ dane
Ročná sadzba dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2.
§ 14 - Sadzby dane
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu určená takto:
- byty 2,-Sk
Ročná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
určená takto:
- nebytové priestory 2,-Sk

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 15 – Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správaca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkou v zmysle §
17 ods. 2 zákona na:





pozemky , na ktorých sú cintoríny
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
pozemky vo vlastníctve cirkví

2. Správca dane ustanovuje,že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a od dane
z bytov v zmysle §17 ods.3 zákona na:




stavby slúžiace školám, školským a zdravotným zariadeniam
stavby slúžiace sociálnej pomoci
stavby vo vlastníctve cirkví

3. Oslobodenie od dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v daňom príznaní a v lehote
na podanie daňového priznania v zmysle zákona, pričom správcovi dane predloží
doklad preukazujúci nárok na zníženie dane.

§ 16 - Vyrubenie dane a platenie dane

1. Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach do 31. mája a
do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.
2. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 50 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.
3. Daň sa platí v hotovostí v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom
ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane peňažnom ústave.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§17 – Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 23 zákona
§18 – Predmet dane
1. Predmetom dane je pes podľa ust. §22 ods. 1 zákona.
2. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane podľa ust. §22 ods. 2 zákona, je daňovník
povinný správcovi dane preukázať v zdaňovacom období vrámci oznamovacej
povinnosti na základe týchto dokladov, ktoré preukazujú danú skutočnosť
§19 – Základ dane
Základom dane je počet psov.
§20 – Sadzby dane
Správca dane ustanovuje v zmysle §25 zákona ročnú sadzbu dane za jedného psa a
kalendárny rok takto:
PES 100,- Sk
§21 – Oslobodenie od dane
1. Od dane sú oslobodené osoby: slepci
2. Osoba, ktorá spĺňa podmienky oslobodenia od dane, písomne oznámi správcovi dane
splnenie podmienok na oslobodenie od dane.
§22 – Spôsoby preukázania vzniku a zániku daňovej povinnosti dane za psa
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti v zmysle ust.
§27 zákona a v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

1. ak ide o fyzickú osobu, minimálne tieto základne údaje:



meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a kontaktné údaje

2. ak ide o podnikateľa alebo o právnickú osobu, minimálne tieto základné údaje:




obchodné meno a názov, IČO, ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká, uvádza aj rodné
číslo daňovníka, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje
číslo bankového účtu, z ktorého bude daň uhradená
údaje o splnomocnenom záskupcovi, alebo štatutárnom zástupcovi alebo záskupcovi
na doručovanie písomností v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa
trvalého pobytu a kontaktné údaje

2. Ak daňovník nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
oznamovaciu povinnosť plní jeho zákonný záskupca, prípadne opatrovník, ktorý
je tiež povinný uviesť údaje v rozsahu podľa
§22 ods. 1 tohto VZN.

3. Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovník uviesť:





adresu, kde sa pes trvale zdržiava, chová
dátum odkedy je daňovník vlastníkom, držiteľom psa
dátum narodenia psa, vek, popis a meno psa.

§23 – Platenie dane za psa

1. Daňovník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti na účely platenia dane vyzdvihnúť
si u správcu dane evidenčné číslo pre identifikáciu dane, číslo účtu vrátane
variabilnéhy symbolu a konštantnéh symbolu v prospech, ktrorého daňovník daň
uhradí.

2. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
uhradiť daň do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti v prospech účtu správcu dane
s uvedením prideleného VS podľa §23 tohto VZN bez vyrubenia, pokiaľ správca dane
neurčí splatnosť dane inak.

3. V ďalšík zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.

4. Ak daňová povinnosť zanikne v pribehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznami
správcovi dane najmeskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia za ktoré bola
daň zaplatená. Správca dane vráti tento rozdiel v lehot 60 dní odo dňa zistenia
potrebných údajov na vrátenie dane ( napr. číslo bankového účtu).

5. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom
ústave alebo vkladom hotovsti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§24 – Predmet dane

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

2. Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce – miestné komunikácie, chodníky, námestia. Miesto na dočastné
parkovanie motorových vozidiel je vyhradené:
1. Parkovisko pri pošte č. 37
2. Priestranstvo pri predajní rozličného tovaru č. 111

3. Osobitné uživanie verejného priestranstva je:






umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie predajného zariadenia
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných itrakcií
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

§25 – Základ dane

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a parkovacie miesto.

§26 – Sadzba dane

1. Daň je 2,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitne užívaného
verejného priestranstva.

2. Za dočastné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva je 100,- Sk za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

§27 – Spoločné ustanovenia

1. Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti ihneď po začatí užívania verejného
priestranstva, zánik ohlasuje ihneď po ukončení užívania verejného priestranstva u
správcu dane.

2. Daň za úžívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr pri ohlásení ukončenia
užívania. Daň sa platí v hotovosti do pokladne správcu dane.

PIATA ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§28 – Predmet dane

1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, nocľahárne, rekreačné
strediská, penzióny, turistické ubytovne, rekreačné chalupy a chaty, školy v prírode.

2. Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom dane je prevádzkovateľ
zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri
ubytovaní.

§29 – Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.
§30 – Sadzba dane

Daň je 2,- Sk za každú osobu a prenocovanie.

§31 – Spoločné ustanovenia

1. Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukázanú evidenciu
ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie,v ktorej vedie okrem ceny za
ubytovanie i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby.

2. Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane polročne, v hotovosti v pokladnici správcu
dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu
dane v peňažnom ústave a to vždy do 15. dňa nasledujúceho po ukončení príslušného
polroka.

ŠIESTA ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 32 – Predmet dane

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar.

§33 – Daňovník

Daňovníkom je prevádzkovateľ predajných automatov.

§34 – Sadzba dane

Daň je 3.000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§35 – Spoločné ustanovenia

1. Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
uvedenia predajného automatu do prevádzky, jeho umiestnenie a súčastne zaplatiť daň
na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie
zániku 30 dňová lehota.

2. V zdaňovacom období je daň splatná bez vyrúbenia do 31. januára.

SIEDMA ČASŤ

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§35 – Daňovník

Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov.

§36 – Predmet dane

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale
nevydávajú peňažnú výhru. Prevádzkovanie hracích prístrojov je v priestore verejne
prístupných. Patria sem elektronické prístroje na hry, mechanické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry.

§37 – Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§38 – Sadzba dane

Daň je 3.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§39 – Spoločné ustanovenia

1. Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky, jeho umiestnenie a typ,
súčastne zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je
stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová lehota.
2. V zdaňovacom období je daň splatná do 31. januára.

ÔSMA ČASŤ

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§40 – Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77
ods. 2 až 4 a ods. 7 zákona.

2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust.§ 77 ods. 5 zákona.

§41 – Určenie poplatku

1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona ako sú súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť
učíva alebo je oprávnený ju užívať.

3. Správca poplatku určuje poplatok poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm.b),c) zákona
ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov.

4. Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých
členov spoločnej domácnosti.

5. V prípade, že poplatník nevyužíva množstevný zber správca poplatku určuje poplatok
poplatníkovi podľa §77 ods. 2 písm. b), c) zákona ako súčin sadzby poplatku počtu

kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych
odpadov.

§42 – Sadzba poplatku

1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto:

1. U fyzickej osoby §77 ods. 2 písm. a) zákona 0,548 Sk na osobu a kalendárny deň –
ročný poplatok za osobu je 200,-Sk.

2. U právnickej osoby podľa §77 ods. 2 písm. b),c) sadzba miestneho poplatku je 2,50Sk

3. Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zmylse § 79
ods.4 písm.a) je výška koeficientu 0,9.

2. Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

3. Uvedené sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platia
v roku 2008.

§43 – Ohlasovacia povinnosť

1. Každý poplatník je povinný zapojiť sa do zberu komunálneho zberu a splniť si
ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z §80 zákona do jedného mesiaca:

1. od vzniku povinnosti platiť poplatok
2. odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti

3. od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade ak
došlo k zmene už ohlásených údajov.

2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov v spoločnej
domácností je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého
poplatníka za ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý
resp. prechodný pobyt alebo užíva alebo má oprávenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.

3. Ak ide o poplatníka u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej
povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia je povinný uviesť počet kalendárnych
dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v meste trvalý
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť v meste užíval, bude užívať
alebo je oprávnený užívať ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku
s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti.

4. Poplatník – právnicka osoba alebo podnikateľ podľa §77 ods. 2 písm. b) a c) zákona je
povinný v ohlásení uviesť:







obchodné meno, plný názov
IČO ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká uvedie rodné číslo
Presnú adresu sídla, miesto prevádzky na území obce
Údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi na doručovanie
písomnosti
Číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť
Údaje potrebné na vyrúbenie poplatku

5. Ak poplatník podá obci hlásenie podľa §80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením
aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.

6. V prípade neoznámenia všetkých skutočností pre výpočet poplatku jeho správca
vychádza z posledných jemu známych údajov.
§44 – Vyrúbenie poplatku

1. Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok platobným výmerom.

2. Poplatníkovi – fyzickej osobe podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona poplatok sa vyrúbi
platobným výmerom podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prehodnému
pobytu v obci podľa stavu k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia. V priebehu
spoplatňovacieho obdobia správca poplatku vyrúbi alebo upraví poplatkovú povinnosť
poplatníkovi platovým výmerom podľa počtu dní počas ktorých má evidovaný trvalý
alebo prechodný pobyt na území obce.

§45 – Splatnosť poplatku

1. Poplatok pri vyrubení platobným výmerom je splatných v dvoch rovnakých splátkach
do 31.mája a do 31.júla bežného spoplatňovacieho obdobia. Ak správca poplatku
doručí platobný výmer neskôr ako je uvedené v § 45 ods. 1. Prvá veta tohto VZN,
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa jeho doručenia poplatníkovi ale poplatník ho
môže zaplatiť aj v dvoch rovnakých splátkach do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru a do 31.septembra bežného spoplatňovacieho obdobia.

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu spoplatňovacieho obdobia vyrúbený
poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru pokiaľ správca poplatku neurčí v platobnom výmere jeho splatnosť inak.

3. Vyrúbený poplatok podľa §45 ods. 1 tohto VZN môže poplatník zaplatiť aj naraz
v lehote prvej splátky.

4. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice správcu dane, prevodom z účtu
v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom
ústave.

§46 – Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona

1. Správca poplatkov ustanovuje v zmysle §82 ods. 4 zákona, že zníži poplatok za
obdobie v bežnom spoplatňovacom období, na základe predložených dokladov
preukazujúcich dôvod zníženia poplatku



ak poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v ubytovacom zariadení
ak poplatník v určenom období sa nachádzal dlhodobo v zahraničí

2. Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný
predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.1.príslušného spoplatňovacieho obdobia
alebo do 90 dní od skutočnosti zakaldajúcej zníženie, resp. odpustenie poplatku.
V prípade predloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný
poplatok v príslušnom spoplatňovacom období zníži resp. odpustí.

3. Neuplatnenie zníženia resp. odpustenie poplatku ma za následok zánik nároku na
zníženie resp. odpustenie poplatku v bežnom spoplatňovacom období.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
č. 1/2007 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Látkach dňa 14.12.2007 uznesením č.
8/2007

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.januára 2008

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2006

4. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.11.2007

5. Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa 14.12.2007 o 19,00 hod.

V Látkach 28.11.2007

Martin Škopík
starosta obce

