VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
obce HORNÉ DUBOVÉ

č. 1/2010

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Horné Dubové

Obec Horné Dubové
podľa § 6 ods. 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
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNĚ 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
odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon“) je úprava podmienok ukladania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.
2. Obec ukladá tieto druhy miestnych daní:
a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za nevýherné hracie prístroje
e/ daň za jadrové zariadenie
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 povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti, 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 miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady 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.
2. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Horné Dubové uvedené v ust. § 6, § 10 a
§ 14 zákona.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 3 - Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona
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§ 4 - Daňovník
Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona
§ 5 - Základ dane
1. 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 m 2 a hodnoty pôdy za 1 m2 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 pozemkov 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 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v zákone.
§ - 6 Sadzby dane
Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,35 % zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty
0,35 % zo základu dane
c/ záhrady
0,50 % zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,35 % zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy
0,35 % zo základu dane
f/ zastavané plochy a nádvoria
0,50 % zo základu dane
g/ stavebné pozemky
0,35 % zo základu dane
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,35 % zo základu dane
DAŇ ZO STAVIEB
§ 7 – Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 zákona.
§ 8 - Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 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
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1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy takto:
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
0,0500 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,0500 €
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
0,0500 €
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,1000 €
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
0,5000 €
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,5000 €
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,5000 €
h/ viacúčelová stavba
0,5000 €
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
0,0300 €
DAŇ Z BYTOV
§ 11 - Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 12 - Daňovník
Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona
§ 13 - Základ dane
Základom 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 a nebytových
priestorov určená takto:
0,1000 €
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 15 - Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 17
ods.2 zákona na:
a/ pozemky na ktorých je cintorín,
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b/ pozemky na ktorých sú zariadenia telovýchovnej jednoty
2. Zníženie dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v daňovom priznaní v lehote na podanie
daňového priznania v zmysle zákona.
§ 16 - Vyrubenie dane a platenie dane
1. Správca dane vyrubuje platobný výmer každoročne.
2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2, v prípade bezpodielového
spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
3. Vyrubená daň je splatná 15 dní od doručenia výmeru.
4. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nasledovne:
a/ prvá splátka vo výške 10 % dane do 31.mája zdaňovacieho obdobia
b/ druhá splátka vo výške 40 % dane do 30. septembra zdaňovacieho obdobia
c/ tretia splátka vo výške 50 % dane do 30 novembra zdaňovacieho obdobia.
5. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave
alebo poštovým peňažným poukazom „U“ na účet správcu dane.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 17 - Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane podľa ust. § 22 ods.2 zákona, je daňovník
povinný správcovi dane preukázať v zdaňovacom období v rámci oznamovacej povinnosti
na základe osobitných potvrdení.
§ 18 - Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 23 zákona
§ 19 - Základ dane
Základom dane je počet psov
§ 20 - Sadzba dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 25 zákona ročnú sadzbu dane za jedného psa
a kalendárny rok vo výške:
2,00 €
§ 21 - Spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti dane za psa
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti v zmysle ust. § 27
zákona. Písomné oznámenie musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa
menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu. Dátum odkedy je daňovník vlastníkom, resp.
držiteľom psa, dátum narodenia psa, vek, popis a meno psa.
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§ 22 - Platenie dane za psa
1. Daňovník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti na účely platenia dane vyzdvihnúť si
u správcu dane evidenčné číslo pre evidenciu psa
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 bez
vyrubenia.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
4. 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 mesiace zdaňovaného obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
5. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave
alebo poštovým peňažným poukazom „U“ na účet správcu dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 23 - Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo určeného parkoviska.
3. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Horné Dubové, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné a všetky vedľajšie cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke
od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce
4. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva sa dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Horné Dubové sú:
a/ parkovisko pri kultúrnom dome,
b/ parkovisko pri cintoríne.
§ 24 - Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 25 - Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
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§ 26 - Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,0033 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý začatý deň.
§ 27 - 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 podať oznámenie o začatí osobitného užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Hornom Dubovom - a to pred začatím osobitného
užívania verejného priestranstva, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
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.
§ 28 - Platba dane
Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu v Hornom Dubovom,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinnosti na Obecnom úrade v Hornom Dubovom,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu
dane pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 29 - Predmet dane
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.
§ 30 - Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.

§ 31 - Základ dane
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Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 32 - Sadzba dane
Sadzba dane je 166,-- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 33 - Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 34 - Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti
Obec 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.
januára tohto zdaňovacieho obdobia.
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.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Hornom Dubovom. Písomné oznámenie
pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje:
a/ identifikačné údaje daňovníka
b/ identifikáciu nevýherného hracieho prístroja.
Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a/ pri jednom nevýhernom hracom prístroji v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ pri dvoch a viacerých nevýherných hracích prístrojoch v dvoch splátkach:
1. splátka do 31. marca
2. splátka do 30. septembra
Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
b/ miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
c/ deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 35 - Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenia je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom, reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“),
a to aj časť kalendárneho roka.

8

§ 36 - Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
§ 37 - Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Horné Dubové je
7 278 894 m2.
Zastavané územie obce Horné Dubové sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením v Jaslovských Bohuniciach v pásme nad 1/3 polomeru do 2/3 polomeru. Tým je
obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
§ 38 - Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle § 37 tohto ustanovenia je 0,0013 € / m2.
§ 39 - Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti
.
§ 40 - Oznamovacia povinnosť a platenie dane
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad v Hornom Dubovom. 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, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu
jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet
reaktorov, deň začiatku skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenia samostatne.
Daň vyrubí správca dane platobným výmerom do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. 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 vypočíta ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.

SIEDMA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
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§ 41 - 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.
§ 42 - Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. zákona ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosti užíva alebo je
oprávnený ju užívať.
3. Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov domácnosti,
jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti
§ 43 - Sadzba poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto:
a) u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, u právnickej osoby podľa § 77
písm. b) zákona, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie a u podnikateľa podľa § 77 písm. c) zákona
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania 0,0274 € na osobu a kalendárny deň.
2. Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
§ 44 - Ohlasovacia povinnosť
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade ak
došlo k zmene už ohlásených údajov.
2. 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 obci trvalý alebo
prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť v obci užíval, bude užívať alebo je
oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi
potvrdzujúcimi tieto skutočnosti.
3. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, jeho
správca vychádza z posledných jemu známych údajov.
§ 45 - Vyrubenie poplatku
1. Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok platobným výmerom.
2. Poplatníkovi – fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona poplatok sa vyrubí
platobným výmerom podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu
v obci podľa stavu k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia. V priebehu spoplatňovacieho
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obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi
platobným výmerom podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo prechodný
pobyt na území obce.
3. Poplatníkovi – právnickej osobe a podnikateľovi podľa § 77 ods. 2 písm. b) c) zákona
poplatok sa vyrubí platobným výmerom ako súčin sadzby poplatku počtu kalendárnych dní
v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
4. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je priemerný počet
zamestnancov.
§ 46 - Spôsob platenia poplatku
1. Vyrubený poplatok sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu
v peňažnom ústave alebo poštovým peňažným poukazom „U“ na účet správcu dane.
OSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 1/2010 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hornom Dubovom
dňa 14. 12. 2009.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2010
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2008
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