Toto VZN nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2011
V Pavlovej Vsi dňa 2.1.2012
Obec Pavlova Ves v súlade s ust. § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ust. § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Pavlova Ves č. 1/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Pavlova Ves
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi podľa § 11, ods. 4, písm. d zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zavádza tieto miestne dane a miestny poplatok:
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) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 1 ods. a), b), e), f) a g) je
kalendárny rok.
Čl. 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z pozemkov

1.

2.

3.

4.

§3
Základ dane
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávne porasty 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. – orná pôda 0,1653 €
a trvalé trávne porasty 0,0348 €.
Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku za 1 m², ktorú správca
dane ustanovuje vo výške 0,1660 €.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy okrem stavebných pozemkov 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. – záhrady
1,32 €, zastavané plochy a nádvoria 1,32 € a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
1,32 €.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m², ktorú správca dane
ustanovuje vo výške 19,9164 €.

§4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,50 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty
0,60 % zo základu dane,
c) záhrady
0,55 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,75 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,75 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria
0,55 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky
0,30 % zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,55 % zo základu dane.
Daň zo stavieb
§5
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m² zastavanej plochy:
a) 0,052 € za stavby na bývanie a a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,052 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,156 € za stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,174 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,349 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,432 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,209 € za ostatné stavby.
2. U viacpodlažných stavieb podľa ods. 1 sa ročná sadzba dane zo stavieb zvyšuje za každý aj začatý
m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia o 0,02 €.

Daň z bytov
§7
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru:
a) 0,060 € za byty,
b) 0,060 € za nebytové priestory.
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I.
stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
§9
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
b) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku produkciu v dvoch splátkach, a to:
30 % dane do 31. mája kalendárneho roka a 70 % dane do 31. októbra kalendárneho roka.
Čl. 3
DAŇ ZA PSA
§ 10
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov a kalendárny rok, ktorého vlastníkom alebo
držiteľom je fyzická alebo právnická osoba je1
6€
2. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 12
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.1.
príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
1

Povinnosti vlastníka psa stanovuje zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov.

vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
Čl. 4
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

§ 13
Predmet dane
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce. Takýmito pozemkami sú najmä pozemky, na ktorých sú zriadené priľahlé chodníky
prejazdných úsekov ciest, všeobecne prístupné a užívané ulice, cestičky pre chodcov a cyklistov,
nástupné ostrovčeky a nástupištia verejnej autobusovej dopravy, námestia, plochy verejnej zelene,
plochy ochrannej zelene (miesto od domu alebo oplotenia domu k miestnej komunikácii).
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely, než na ktoré je
verejné priestranstvo určené. Takým užívaním je najmä umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, predajného zariadenia, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla.
Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným a montážnym prácam,
najmä stroje, zdvíhacie zariadenia, rúrkové lešenia, mobilné zdvíhacie plošiny, kontajnery.
Predajným zariadením je stánok s dočasným stanovišťom a prenosné predajné zariadenie, ktorým
sa rozumie predajný stôl, pult, stojan, ložná plocha vozidla, pojazdná predajňa a pod.
Skládkou sa rozumie skládka drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré vznikajú
v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri
údržbe stavieb, pri úprave alebo odstraňovaní stavieb a skládka tuhých palív. Skládkou podľa
tohto ustanovenia sa rozumie aj krátkodobé sústreďovanie starých a nepotrebných vecí na
verejnom priestranstve.
Trvalým parkovaním vozidla sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako
parkovisko pre určité vozidlo. Trvalým parkovaním je aj súvislé státie starého vozidla, na tom
istom mieste.

§ 14
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m² osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň za:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
0,99 €/m²/deň
b) umiestnenie predajného zariadenia
0,99 €/m²/deň
c) umiestnenie stavebného zariadenia
0,33 €/m²/deň
d) umiestnenie skládky
0,33 €/m²/deň
e) umiestnenie skládky tuhých palív, ktorej doba trvania bude dlhšia ako 24 hodín
0,33 €/m²/deň
f) trvalé parkovanie vozidla vyhradeného priestoru 12 m² z verejného priestranstva ako
parkovisko pre určité účely
0,33 € /m²/deň
g) umiestnenie starého vozidla
0,33 € /m²/deň
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 16
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

2. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Čl. 5
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 17
Predmet dane a daňovník
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis2 (ďalej len zariadenie).
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane je za osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení je

0,33 €

§ 19
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2. Daň odvádza platiteľ bez vyrubenia polročne, a to do 15.4. a 15.10. b. r.
§ 20
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
Platiteľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb (ubytovaciu knihu) prechodne ubytovaných
v ubytovacom zariadení, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu.
§ 21
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené osoby do 12 rokov veku.
Čl. 6
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Daň za predajné automaty
§ 22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je

199,16 €

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 23
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je

2

199,16 €

§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích
zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE Čl. 6
§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.

1.
2.
3.
4.

§ 25
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.1.
príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.

§ 26
Označenie predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat a nevýherný hrací prístroj štítkom
s uvedením týchto údajov
a) názov firmy, príp. meno podnikateľa,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Čl. 7
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 27
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
§ 28
Poplatník
1. Poplatníkom 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, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a vodnej
plochy,
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.
2. Obec ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok
ručí platiteľ, ktorým je
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) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

3. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník.
4. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, plnenie povinnosti môže za nich prevziať
jeden z nich.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
§ 29
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje
a) 0,1659 € za jeden kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov alebo
3
0,0531 € za jeden liter alebo dm komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pre
právnické osoby a podnikateľov, ktoré požiadali o množstvový zber,
b) 0,0274 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby podľa § 29 ods. 1 písm. a),
c) 0,0274€ za osobu a kalendárny deň pre právnické osoby podľa § 29 ods. 1 písm. b),
d) 0,0274 € za osobu a kalendárny deň pre podnikateľov podľa § 29 ods.1 písm. c),
e) 0,0274 € za lôžko a kalendárny deň pre fyzické osoby a podnikateľov poskytujúcich ubytovacie
služby,
f) 0,0274 € za počet miest určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov
poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez ubytovania).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

§ 30
Určenie poplatku
Poplatok podľa § 30 písm. a) tohto VZN sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedený systémom zberu,
poplatok podľa § 30 písm. b) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzba poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období,
poplatok podľa § 30 písm. c) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
poplatok podľa § 30 písm. d) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
poplatok podľa § 30 písm. e) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu obsadených
lôžok a kalendárnych dní v určenom období,
poplatok podľa § 30 písm. f) tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych
dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerný počet osôb v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, vrátane
podnikateľa, vynásobený koeficientom 1 a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods. 5 alebo 6.
Rozhodujúcim obdobím je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti,
ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o
skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať
podľa písm. a).

§ 31
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu;
ak je poplatníkom podnikateľ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO,

a) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku a doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súčasne
požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.
2. Za doklad sa považuje potvrdenie o pobyte mimo územia SR a potvrdenie o návšteve školy.
3. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.
§ 32
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí správca dane platobným výmerom a ak poplatník preukáže, že využíva
množstvový zber, obec poplatok vyberie na základe vydaného rozhodnutia.
2. Ak obec samé alebo na základe ohlásenia podľa § 29 zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, obec
upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§ 33
Splatnosť
1. Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 66,38 € a právnickej osobe 165,97 €, je
splatný jednorázovo do 31.3. kalendárneho roka, inak v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr
do 31. marca a 31. júla kalendárneho roka.
2. Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorazovo.
§ 34
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do 30 dní
odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru.
2. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.
§ 35
Odpustenie
1. Obec poplatok odpustí za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí.
2. Doklady preukazujúce dôvod odpustenia je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku do 30
dní odo dňa vzniku nároku na oslobodenie, najneskôr do 31.12. bežného roka.
Čl. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi sa uznieslo na tomto VZN dňa15.12.2011.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 nadobúda účinnosť 1.1.2012.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Rudolf T o m k o
starosta obce

