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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE ŠUŇAVA Č. 3/2012
o miestnych daniach a poplatku
Obecné zastupiteľstvo obce Šuňava vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a zákona NR SR 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“) sa uznieslo na tomto nariadení
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Šuňava
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Obec Šuňava (ďalej len „obec“) ukladá na svojom území tieto miestne dane:
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.
2) Obec ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ )
na území obce Šuňava v k.ú. Nižná Šuňava a k.ú. Vyšná Šuňava

DAŇ Z POZEMKOV
§4
1) Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov (0,25%) správca dane v zmysle § 8ods. 2
zákona zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci nasledovne:
Druh pozemku
Hodnota pozemku €/m2
Sadzba dane
a) orná pôda k.ú. Nižná Šuňava
0,1553
0,40 % zo základu dane
orná pôda k.ú. Vyšná Šuňava
0,1566
0,40 % zo základu dane
trvalé trávnaté porasty k.ú. Nižná Šuňava 0,0179
0,40 % zo základu dane
trvalé trávnaté porasty k.ú.Vyšná Šuňava 0,0249
0,40 % zo základu dane
b) záhrady
1,85
0,55 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria
1,85
0,55 % zo základu dane
ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých
0,06 ak nedoloží znalecký posudok
sú hospodárske lesy
podľa znaleckého posudku
1,80 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky
18,58
0,40 % zo základu dane,

DAŇ ZO STAVIEB
§5
1) Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb pozemkov (0,033 €) správca dane v zmysle § 12
ods. 2 zákona obec zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 0,076 EUR,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,165 EUR,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na
0,033 EUR,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,295 EUR ,
e) priemyselné stavby a stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu,
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu na 0,165 EUR
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 1,327 EUR
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,295 EUR
2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie
vo výške 0,03 za každý aj začatý m2, okrem prvého nadzemného podlažia,

DAŇ Z BYTOV
§6
1) Ročná sadzba dane z bytov je pre byty a nebytové priestory nachádzajúce sa v bytových
domoch 0,076 € za každý začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

§8
Platenie dane v splátkach
1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) ak ide o daňovníka, prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu v troch splátkach, a to
20% dane do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 30% dane do 30.
septembra a 50% dane do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia,
b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného
zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.
2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,60 EUR, právnickej osobe
a fyzickej osobe – podnikateľovi 332 EUR je splatná naraz do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru
a) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
3) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 Eur nebude vyrubovať ani vyberať
DAŇ ZA PSA
§9
Obec určuje sadzbu dane 8 EUR za jedného psa a kalendárny rok.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN v obci sú:
a) miesta na pozemku par. č. 4. par. č. 951/1 k.ú. Vyšná Šuňava a par. č. 242 k.ú. Nižná
Šuňava

2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
pozemku par. č. 951/1 k.ú. Vyšná Šuňava
b) umiestnenie stavebného zariadenia na pozemku vo vlastníctve obce
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku par. č. 4 k.ú.
Vyšná Šuňava a par.č. 242 k.ú. Nižná Šuňava
d) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu)
3) Na dočasné parkovanie motorového vozidla obec vyhradzuje priestory
a) na pozemku par. č. 4 k.ú. Vyšná Šuňava okolo obecného úradu
4) Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného
užívania verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného
priestranstva najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva na predpísanom
tlačive v prílohe č. 1 nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti.
§ 11
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
1) Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia
0,50 EUR,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,1 EUR
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,66EUR
d) za umiestnenie skládky 0,33 EUR
2) Obec určuje sadzbu dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom
priestore verejného priestranstva:
a) za osobné motorové vozidlo 0,066 EUR za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie
miesto,
b) za nákladné motorové vozidlo 0,23 EUR za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie
miesto,
c) za autobus 0,33 EUR za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 12
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 0,33 € za osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie

poskytuje.
6. Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať štvrťročne do 10 dní po uplynutí štvrťroka
bez
vyrubenia a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických
osôb.
7. Platiteľ dane je povinný viesť a na požiadanie predložiť správcovi dane na daňovú kontrolu
knihu ubytovaných hostí alebo ich evidenciu v elektronickej podobe a účtovné doklady
spojené s odplatným ubytovaním. Formu evidencie daňovník oznámi a knihu ubytovaných
hostí predloží na opečiatkovanie správcovi dane spolu s ohlásením daňovej povinnosti.
8. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti obecnému
úradu do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive
uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenie, ktoré je k dispozícii na obecnom úrade
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 13
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
3. Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 33 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 166 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje,
c) 66 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 332 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak
skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
4. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte prevádzkovaných automatov,
ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu. Evidencia prevádzkovaných
automatov musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
- miesto umiestnenia predajného automatu,
- výrobné číslo predajného automatu,
- druh, typ a názov predajného automatu,
- deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
- deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 14
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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
- elektronické prístroje na počítačové hry,
- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane je:
a) za jeden mechanický prístroj - biliard
b) za jeden mechanický prístroj - šípky
c) za jedno iné zariadenie na zábavné hry
ako je uvedené v písm. a) až b)

66 EUR a kalendárny rok,
33 EUR a kalendárny rok,
33 EUR a kalendárny rok.

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7. Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov, ktorú na vyzvanie predloží správcovi dane na kontrolu. Evidencia
prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
- miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
- výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
- druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
- deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
- deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
§ 15
Vyrubovanie daní
1. Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
2. Správca dane určuje, že daň v úhrne nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať.
§ 16
Spôsob platenia daní
1. Miestne dane sa odvádzajú obecnému úradu nasledovným spôsobom:
- v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu,
- poštovým poukazom,
- bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 26423562/0200 vo VÚB, a. s. Poprad.

POPLATOK
§ 17
Poplatník
Poplatok platí poplatník, ktorým 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,
na iný účel ako na podnikanie (ďalej len „nehnuteľnosť“),
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.
§ 18
Sadzba poplatku
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,053 EUR za 1 liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov,
b) pri nezavedenom množstvovom zbere
pre fyzickú osobu: paušálny 0,028 EUR osoba a deň
Pre právnickú osobu a podnikateľa :
sadzba poplatku x počet kalendárnych dní x ukazovateľ dennej produkcie
§ 19
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie.
2. Spôsob určenia množstvového zberu v obci je stanovený podľa objemu zbernej nádoby na
liter.
3. Pri množstvovom zbere poplatník dohodne frekvencie odvozu a objemy zberných nádob
so správcom dane.
4. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom na účet správcu dane alebo hotovostným
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti do pokladnice
obecného úradu v Šuňave na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
§ 20
Podmienky a podklady pre vrátenie poplatku
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo osobe, ktorá za
iného plní povinnosti poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu
zdaňovacieho obdobia a poplatník túto skutočnosť oznámi a preukáže podkladmi v zákonom
stanovenej lehote. Poplatková povinnosť zanikne z dôvodu skončenia trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť v meste alebo zániku prevádzky
alebo iných prípadov. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je
predloženie podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť napr. potvrdenie o prihlásení na
trvalý pobyt v inej obci, ukončenie nájomnej zmluvy, kúpna zmluva o prevode vlastníctva
k nehnuteľnosti a pod.

§ 21
Podmienky a podklady pre zníženie a odpustenie poplatku
1. Poplatníkovi, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce,
správca dane poplatok zníži podľa najnižšej zákonnej sadzby za preukázaný počet dní
neprítomnosti v obci. Preukazujúcim podkladom na zníženie poplatku je:
Potvrdenie o dennom štúdiu a potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie od zamestnávateľa o
dobe trvania práce mimo obce s určením miesta výkonu zamestnania a potvrdenie o
ubytovaní, potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v mieste
ubytovania alebo podklady jednoznačne preukazujúce počet dní neprítomnosti poplatníka
v meste.
2. Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý sa počas celého zdaňovacieho obdobia
zdržiaval v zahraničí. Preukazujúcim podkladom pre odpustenie poplatku je:
Potvrdenie o dobe trvania denného štúdia v zahraničí, potvrdenie alebo iný doklad o trvaní
pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania
mimo územia Slovenskej republiky, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
(úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie), čestné vyhlásenie poplatníka
s overeným podpisom, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje o poplatníkovi a dĺžka
doby neprítomnosti poplatníka alebo podklady jednoznačne preukazujúce neprítomnosť
poplatníka v obci
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť
aj preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).
3. Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe, vo výkone
trestu, v reedukačnom zariadení,. v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne
služby v príslušnom zdaňovacom období.
Preukazujúcim podkladom pre odpustenie poplatku je:
Potvrdenie o výkone vyšetrovacej väzby alebo o výkone trestu, potvrdenie o umiestnení
v reedukačnom zariadení, v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby
4. K podkladom podľa § 21 tohto nariadenia je poplatník povinný doložiť prehlásenie o
počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo
nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva už z predložených podkladov.
Odpustenie poplatku poplatník písomne zdokladuje správcovi poplatku po uplynutí
kalendárneho roka v lehote najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
alebo v lehote do 30 dní od skutočnosti zakladajúcej odpustenie poplatku. V prípade
nepredloženia dokladu v stanovenej lehote, správca poplatku predmetný poplatok v
príslušnom spoplatňovacom období neodpustí.
§ 22
Záverečné ustanovenia
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Šuňava č. 3/2012 o miestnych daniach a
poplatku bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie občanom dňa 29.11.2012
a zvesený dňa 14.12.2012 bez pripomienkovania občanov.

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Šuňava č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku bolo
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Šuňava dňa 14.12.2012 uznesením č.
171/2012.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Šuňava č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku
bolo vyvesené na úradnej tabuli v Šuňave dňa 14.12.2012 a zvesené dňa 31.12.2012.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Šuňava č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatku
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.
5. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Šuňava č. 3/2012
o miestnych daniach a poplatku sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta obce Šuňava č.
5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

V Šuňave, 14.12.2012

....................................
Stanislav Kubaský
starosta obce

Príloha č. 1 VZN č. 3/2012

Oznámenie
o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie
verejného priestranstva
Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
.................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
oznamujem obci .......................:
* vznik daňovej povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na
umiestnenie ........................................................................, o výmere
......................, na parc. č. ............. .
Doba umiestnenia od .................... do .......................... .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa
.......................
Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a
pravdivo uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V ................................ dňa ...............

.

............................
podpis daňovníka

Príloha č. 2 VZN č. 3/2012
Oznámenie
o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie
Platiteľ
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
.................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa VZN č. 3/2012 a § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov oznamujem obci Šuňava:
* vznik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od ..........................................
v prevádzke zariadenia .............................................................,
adresa zariadenia ...........................................................................................
.................................................................................................................................
* zánik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od ..........................................
v prevádzke zariadenia .......................................,
adresa zariadenia ..................................................................................................
.............................................................................................................................
Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a
pravdivo uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V ................................ dňa ...............

.............................
podpis daňovníka

Príloha č. 3 VZN č. 3/2012
.............................................................................................................................................................
/Názov a adresa platiteľa/

Obec Šuňava
Trojičné námestie 255/3
059 39 Šuňava
VEC: Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie
Platiteľ dane za ubytovanie:
Názov organizácie:
........................................................................................................
Sídlo organizácie
:.........................................................................................................
IČO: ........................... DIČ: ....................... Rodné číslo: ..............................
týmto na základe VZN Obce ................. č. ............. o miestnych daniach
oznamujem Obci Šuňava výšku vybratej dane za ubytovanie za:
......... štvrťrok roku .................... vo výške .................... EUR.
Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a
pravdivo uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V ................................ dňa ...............

.............................
podpis daňovníka

Príloha č. 4 VZN č. 3/2012
Oznámenie
vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník
Meno a priezvisko, titul: ..................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:....................................................................................................
........................................................................................................................................
Rodné číslo: ..........................
Meno a priezvisko, titul, rodné zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov
........................................................................................................................................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci
Šuňava, že dňom: .............. mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................
...............................................................................................................................................
Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci
Šuňava, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
( uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, vzťah k poplatníkovi )
- ............................................................................................................................................
-.............................................................................................................................................
-.............................................................................................................................................
-.............................................................................................................................................
-.............................................................................................................................................
-.............................................................................................................................................
-.............................................................................................................................................

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ................................ dňa ...................

.............................
podpis poplatníka

*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha č. 5 VZN č. 3/2012
Oznámenie
 vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ:
Názov alebo obchodné meno: .......................................................................................................
......................................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: .....................................................................................................
......................................................................................................................................................
PO - IČO: ........................ DIČ: ............................. FO – rodné číslo .........................
podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci
Šuňava, že dňom: .............. * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ............................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004 Z.z.:
- priemerný počet zamestnancov : ......................
- priemerný počet ubytovaných osôb: ...................
- priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb: ........................
V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: .....................................
.............................................................................................................................................
( list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy
alebo samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane, a pod. )
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ................................ dňa ...................

....................................
podpis poplatníka

*nehodiace sa preškrtnúť

Doložky :


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:

dňa : 29.11.2012



pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 31.12.2012



podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 14.12.2012



pečiatka

pečiatka

podpis: ............................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 1.1.2013

dňa : 1.1.2013

pečiatka

podpis: ............................

