Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Radošina dňa: 28.10.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Radošina dňa: 12.11.2010
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2011

Obec Radošina v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami zák. 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) v y d á v a pre územie obce Radošina toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Radošina
I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a
drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce
Radošina v zdaňovacom období roku 2011.
2. Obec Radošina na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za užívanie verejného priestranstva,
c/ daň za predajné automaty,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje,
e/ daň za jadrové zariadenie
3. Obec Radošina na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za predajné
automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.
II. č a s ť
Miestne dane
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
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“).
Daň z pozemkov
§3
Sadzba dane

1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje správca dane v zmysle § 8 ods.2 zákona
nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,85 %
b/ trvalé trávne porasty
0,70 %
c/ záhrady
0,50 %
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
4%
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,70 %
f/ zastavané plochy a nádvoria
0,50 %
g/ stavebné pozemky
0,25 %
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,50 %
Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1. Ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určuje správca dane
v zmysle § 12 ods.2 zákona v obci Radošina takto:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu......
............ 0,066 €
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu..........0,5 €
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu.....0,165 €
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov................ 0,165 €
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu..................0,829 €
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívnu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou ....... 1,- €
g/ ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f) ..........0,165 €
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§5
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane z bytov určuje správca dane v zmysle § 16 ods.2 zákona na 0,066 € za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
§6
Oslobodenie od dane z nehnuteľností a zníženie dane
1. Správca dane v zmysle § 17 ods.2 zákona oslobodzuje od dane z pozemkov:
a/ pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie
b/ pozemky na ktorých sú cintoríny
c/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane v zmysle § 17 ods.3 zákona oslobodzuje od dane zo stavieb alebo od dane
z bytov:
a/ stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie, ktoré sa užívajú výlučne týmito právnickými osobami na účely súvisiace
s hlavným predmetom ich činnosti

b/ stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
stavby užívané na účely sociálnej pomoci
3. Správca dane v zmysle § 17 ods.3 zákona znižuje daň zo stavieb a bytov o 50 % pre
a/ stavby a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie
b/ garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáže vo vlastníctve občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu
Doklady preukazujúce skutočnosti na základe ktorých nehnuteľnosti podliehajú oslobodeniu
od dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť pri podaní daňového priznania.
§7
Platenie dane
1. Správca dane určuje, platenie dane z nehnuteľností v splátkach nasledovne
a) ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presiahne 70,- € je splatná v dvoch rovnakých
splátkach a to:
- prvá splátka do 30.4. bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
- druhá splátka do 31. októbra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
b) ak ročná daň vyrubená právnickej osobe presiahne 350,- € je splatná v dvoch rovnakých
splátkach a to
- prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
- druhá splátka do 31. októbra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje
2. Spôsoby vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodným príkazom
na účet obce alebo poštovou poukážkou.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce. Sú to cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky,
trhoviská, parkoviská, verejné zelené plochy a verejné spevnené plochy v intraviláne obce.
Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky v obci Radošina a jej
miestnej časti Bzince, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie :
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne .
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie jednak vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej
alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom na tom istom mieste.
§9
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 10
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.

§ 11
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia poskytujúceho služby 0,331 €/deň/m2
b) za ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 8 ods. 2 tohto VZN 0,099
€/deň/m2 .
§ 12
Oznámenie, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva obci Radošina najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a uviesť náležitosti
súvisiace s jeho užívaním: deň začatia a deň skončenia užívania verejného priestranstva,
miesto, rozmer, situačný nákres a účel užívania.
2) Obec Radošina – Obecný úrad po schválení zámeru užívania verejného priestranstva
oznámeného daňovníkom, vydá povolenie na užívanie verejného priestranstva.
3.) Obecný úrad Radošina na základe vydaného povolenia na užívanie verejného
priestranstva, vyrubí daňovníkovi daň platobným výmerom, ktorá je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 13
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 15
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 16
Sadzba dane
Sadzba dane je 66,38 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 17
Oznámenie, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie dane
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu a zaniká
dňom skončenia prevádzkovania.
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti obci Radošina – Obecnému úradu Radošina. Písomné oznámenie o
vzniku daňovej povinnosti obsahuje druh a počet automatov, ich výrobné čísla, lokalizáciu ich
umiestnenia, sortimentnú skladbu s udaním počtu a druhov tovaru.
3) Obec Radošina vyrubí daňovníkovi daň platobným výmerom, ktorá je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach
je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia.
4) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
5) Daň za predajné automaty je splatná poštovou poukážkou, prostredníctvom bankového
prevodu na účet obce Radošina alebo v hotovosti v pokladni obce Radošina.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 18
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.
2.
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry
§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 21
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 33,19,- € ročne.
§ 22
Oznámenie, vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie dane
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti obci Radošina – Obecnému úradu Radošina
3) Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti obsahuje druh a počet nevýherných
hracích prístrojov, lokalizáciu ich umiestnenia a výrobné čísla (ak sú prístroje takto
označené).
4) Obec Radošina vyrubí daňovníkovi daň platobným výmerom, ktorá 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 príslušného zdaňovacieho
obdobia.
5) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov: názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa, dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania.
6) Daň za nevýherné hracie prístroje je splatná poštovou poukážkou, prostredníctvom
bankového prevodu na účet obce Radošina alebo v hotovosti do pokladne obce Radošina .
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
§ 23
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia, (ďalej len jadrové zariadenie) a to
aj po časť kalendárneho roka.
§ 24
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a
povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.

§ 25
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2 , ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením, schválenej Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na
účely tejto dane neprihliada. Výmera katastrálneho územia obce Radošina 2766 5513 m2.
Zastavané územie obce Radošina sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
Jaslovské Bohunice, v pásme nad 2/3 polomeru. Tým je obec miestne príslušnou pre správu
dane za jadrové zariadenie.
§ 26
Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenie je 0,0006 € / m2.
§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
2) 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.
§ 28
Oznamovacia povinnosť
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad Radošina. 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 začatia skúšobnej
prevádzky , oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za
každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
§ 29
Vyrubenie dane a platenie dane.
1) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31.januára
zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
2) Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 25 a sadzby dane
určenej podľa § 26 tohto nariadenia .
3) Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne
čiastočne prekrývajú, nachádza zastavené územie obce v rovnakom pásme podľa § 25,
správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť dane. Pomerná časť dane sa
vypočíta ako podiel dane podľa odseku 2 pripadajúci na jednotlivých daňovníkov, pričom
celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú podľa odseku 2 pre toto rovnaké pásmo.
4) Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach,
ktorým boli Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky schválené rôzne oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne prekrývajú, správca dane vyrubí
každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa určí ako podiel dane vypočítanej podľa odseku 2
pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
5) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

III. časť
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 30
Predmet poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady,
okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
§ 31
Poplatník
1. Poplatok platí
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, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (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.
2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
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.
§ 32
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň je pre poplatníkov uvedených v § 31 ods.1
písm. a, je 0,023 €
2. Sadzba poplatku pre poplatníkov uvedených v § 31 ods.1 písm. b, c je 0,079 €
§ 33
Určenie poplatku
1. Obdobím na ktoré správca dane určuje poplatok je kalendárny rok.
2. Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 31 ods.1 písm. a sa určí ako súčin sadzby poplatku
/§ 32 ods.1 a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom poplatník má
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať.
3. Poplatok pre poplatníka uvedeného v § 31 ods.1 písm. b, c sa určí ako súčin sadzby
poplatku /§ 32 ods.2/, počtu kalendárnych dní v určenom období za ktoré vzniká poplatková
povinnosť a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov .
4. Ukazovateľ dennej produkcie je súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúci na
určené obdobie vynásobený koeficientom ustanoveným obcou.
5. Hodnota koeficientu je 0,5.
6. Za zamestnancov podľa ods.4 sa považujú osoby, ktoré sú s poplatníkom
v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu, štátnozamestnaneckom pomere alebo
ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo má oprávnenie užívať na území obce. Ak je
poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu zamestnancov sa započítava aj táto osoba .

7. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet priemerného stavu zamestnancov je:
a/ predchádzajúci kalendárny rok ak právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
vykonávala v nehnuteľnosti svoju činnosť celý predchádzajúci kalendárny rok,
b/ počet kalendárnych dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti do konca roka, resp. odo
dňa vzniku poplatkovej povinnosti do predchádzajúceho dňa, keď poplatník splnil
ohlasovaciu povinnosť, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávala
v nehnuteľnosti svoju činnosť po dobu kratšiu, ako predchádzajúci kalendárny rok.
8. Pri nehnuteľnostiach, ktoré užívajú alebo majú právo užívať fyzické osoby, ktoré nemajú
v obci trvalý alebo prechodný pobyt správca poplatku určí poplatok ako súčin sadzby /§ 32
ods.1/ a počtu dní v kalendárnom roku. Pokiaľ správca poplatku nemá informáciu o počte
osôb, ktoré užívajú takúto nehnuteľnosť, určí poplatok tak , ako keby bola nehnuteľnosť
užívaná celoročne jednou osobou.
9. Poplatníkovi uvedenému v § 31 ods.1 písm a prislúcha po zaplatení poplatku na prvého
člena domácnosti 10 lístkov na odvoz odpadu, na každého ďalšieho člena domácnosti
prislúcha 7 lístkov. Každý ďalší lístok si poplatník môže zakúpiť za 1 €.
10. Poplatníkovi uvedenému v § 31 ods.1 písm b,c prislúcha po zaplatení poplatku na jedného
zamestnanca 7 lístkov na odvoz odpadu. Každý ďalší lístok si poplatník môže zakúpiť za
1,66,- €.
§ 34
Ohlasovacia povinnosť
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 na obecnom úrade, referáte správy daní a poplatkov:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu / ďalej len identifikačné údaje/, ak je poplatníkom právnická osoba, podnikateľ názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má
byť nižšia ako mu bola vyrubená , alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva
nehnuteľnosť , ktorú je oprávnený užívať.
§ 35
Splatnosť poplatku
Splatnosť poplatku vyrubeného platobným výmerom pre fyzické osoby je určená takto:
a/ do 24 €, vrátane je poplatok splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru,
b/ nad 24 €, ak je poplatok vyrubený na celý rok je poplatok splatný v dvoch splátkach - prvá
splátka do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru a druhá splátka do 30.9.príslušného
kalendárneho roka
c/ ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru
2. Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov je splatný:
a) do 166 € do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru
b) nad 166 € v dvoch rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa doručenia
platobného výmeru a druhá splátka do 30.9.príslušného kalendárneho roka

§ 36
Zákonné úľavy
1. Obec Radošina poplatok odpustí podľa § 82 ods.1 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v týchto prípadoch :
a) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
v zahraničí. Správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 dní z
kalendárneho roku (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu). Nárok na oslobodenie si
poplatník musí uplatniť žiadosťou, ktorej prílohou je hodnoverný doklad. Hodnoverným
dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia oslobodenia je : pracovné povolenie, pracovná
zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu /víza/, poplatník doloží s potvrdením
aj jeho preklad do slovenského jazyka, čestné vyhlásenie.
b) za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže svoju neprítomnosť v z dôvodu výkonu
základnej vojenskej služby. Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia
poplatkovej úľavy je : potvrdenie územnej vojenskej správy.
2. Nárok na poskytnutie zákonnej úľavy si platiteľ poplatku uplatňuje v príslušnom
kalendárnom roku, pre ktoré je toto VZN platné.
§ 37
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok odpustí
a) deťom narodeným v priebehu kalendárneho roka
2. Správca dane poplatok zníži o 50% ak
a) ak poplatník v určenom období študuje na strednej, vysokej, príp. nadstavbovej škole
a má v mieste štúdia prechodný pobyt. Nárok na zníženie si poplatník musí uplatniť do 31.1.
kalendárneho roka žiadosťou, spolu s hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod
poskytnutia poplatkovej úľavy, ktorým je potvrdenie o prechodnom pobyte mimo miesta
trvalého bydliska
b) ak je poplatník v určenom období zamestnaný mimo miesta trvalého bydliska a
súčasne má i mimo miesta trvalého bydliska prechodný pobyt. Nárok na zníženie si poplatník
musí uplatniť do 31.1.kalendárneho roka žiadosťou, spolu s hodnoverným dokladom
preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy, ktorým
je potvrdenie od
zamestnávateľa a o ubytovaní v ubytovacom zariadení, prípadne preukázaný spôsob
ubytovania v mieste zamestnania.
IV. časť
§ 38
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na
zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Radošina sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Radošine dňa 11.11.2010
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošina, ktoré
nadobudlo účinnosť 1.1.2010.

Ing. František Šugra
starosta obce

