Všeobecne záväzné nariadenie obce
Kanianka č. 8/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Kanianka
pre kalendárny rok 2017

Obec Kanianka na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona 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 o miestnych daniach“)
ustanovuje
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
1/ Obecné zastupiteľstvo v Kanianke podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
r o z h o d l o, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
z a v á d z a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
Kanianka (ďalej len „VZN“) s účinnosťou od 1. januára 2017.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
určovania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kanianka v zdaňovacom období roku 2017.
3/ Obec Kanianka ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za predajné automaty,
c) daň za nevýherné hracie prístroje,
d) daň za užívanie verejného priestranstva,
e) daň za ubytovanie.
4/ Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec je miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
5/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 3) písm. a), b), c), a
poplatku uvedeného v ods. 4/ je kalendárny rok.

II. časť
MIESTNE DANE
Daň za psa
§2
Predmet dane
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.

2/ Predmetom dane za psa nie je :
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom , ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládna fyzická osoba.
§3
Daňovník
1/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
1/ Správca dane na území obce Kanianka určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa
vo výške 35,00 €.
2/ Správca dane znižuje ročnú sadzbu dane na nižšie uvedenú sumu za psa
držaného alebo chovaného:
a)v rodinných domoch, záhradách, v areáloch firiem
7,00 €
na uliciach: Agátová, Banícka, Bojnická cesta (horná časť dediny), ČSĽA,
Hviezdoslavova, Košovská, Krátka, Kukučínova, Lazianská cesta, Lesná, Lipová,
Lúčna (horná časť dediny), Lyžiarska, Májová, Mierová, Mlynská, Pionierov, Pod
vinicou, Poľovnícka, Porubská cesta, Sládkovičova, Stará cesta, Šípková, Športová,
Štúrova, Tehelná, Veterná, Východná, Záhradná, Za lančekom, Zlatná, Pánsky háj,
areál pod priehradou.
b) v štvorbytovkách so záhradami (ul. Agátová – len voliéry)

20,00 €

§6
Oslobodenie
Od dane za psa je oslobodený pes, ktorý je registrovaný ako záchranársky pes so
špeciálnym výcvikom. Registráciu je potrebné preukázať hodnoverným dokladom.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona
o miestnych daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť
predmetom dane.
§8
Správa dane
Obec Kanianka je miestne príslušnou obcou pre výber dane za všetkých psov, ktoré
sú chované na území obce.
III. časť
Daň za predajné automaty
§ 9
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za
predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné prístroje
a automaty prevádzkuje.
§ 11
Základ dane a sadzba dane
1/ Základom dane je počet predajných prístrojov a automatov.
2/ Sadzba dane je 33,00 €/ rok na jeden predajný prístroj alebo automat.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k
zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u

nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k zmene správcu dane.
IV. časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 13
Predmet dane
1/ Predmetom dane sú nevýherné 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.
§ 14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.
§ 15
Základ dane a sadzba dane
1/ Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2/ Sadzba dane sa určuje na jeden nevýherný hrací prístroj a rok nasledovne:
a) elektronické prístroje na počítačové hry 34,00 €/ rok,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry 67,00 €/ rok.
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa
nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho
mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová
povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom došlo k zmene správcu dane.

§ 17
Spoločné ustanovenia pre daň za psa,
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
1/ Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím ak nie je
ustanovené v zákone inak.
2/ Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto
daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ak nie
je ustanovené v zákone inak.
3/ Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
4/ Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k dani
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo
niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný
podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti.
5/ Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť
preukaznú evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, rok výroby a osvedčenie
nevýherného
hracieho prístroja,
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska fyzickej osoby alebo obchodné meno,
a sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje,
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
6/ Správca dane určuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov takto:
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je
povinná označiť každý
nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom
s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodným menom právnickej
osoby, adresou trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlom právnickej osoby,
dátumom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
V. časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 18
Predmet dane
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.

2/ Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú: obecné komunikácie, ulice,
chodníky, námestie, parkoviská, verejné schody, verejná zeleň, tržnice, športoviská,
rekreačné priestory, iné účelové zariadenia a všetky verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce na uliciach: Agátová, Banícka, Bojnická cesta (sídlisková časť
a horná časť dediny), ČSĽA, Hviezdoslavova, Košovska, Krátka, Kukučínova,
Lazianska cesta, Lesná, Lipová, Lúčna, Lyžiarska, Májová, Mierová, Mlynská, Nová,
Pionierov, Pod vinicou, Poľovnícka, Porubská cesta, Sládkovičova, SNP, Stará
cesta, Šípková, Školská, Športová, Štúrova, Tehelná, Veterná, Východná, Záhradná,
Za lančekom, Zlatná, Pánsky háj, Ružová.
Za verejné priestranstvá pre účely tohto VZN sa nepovažujú pozemky, stavby a
priestory vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb ako je obec, alebo na
ktorých tieto osoby vykonávajú právo užívania, alebo hospodárenia, ako aj
nehnuteľnosti ktoré nie sú sprístupnené verejnosti, alebo ich sprístupnenie je
obmedzené. Pojem verejný priestor je totožný s pojmom verejné priestranstvo.
3/ Verejným priestranstvom podľa tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala
podľa osobitného zákona (Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
4/ Osobitným užívaním verejného priestranstva (ďalej užívanie verejného
priestranstva) sa rozumie napríklad umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, zriadenie letných terás pohostinských zariadení, umiestnenie
vonkajšieho sezónneho sedenia pri pohostinských zariadeniach, umiestnenie
stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska, umiestnenie prístreškov, predmetov a zariadení na verejnom
priestranstve, poskytovanie tovarov, prác a služieb na verejnom priestranstve,
užívanie verejného priestranstva pre informačné, reklamné a propagačné zariadenia
a podobne. V zásade ide o užívanie verejného priestranstva iným než obvyklým
spôsobom.
5/ Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva pre parkovanie určitého vozidla alebo vozidla
určitej právnickej alebo fyzickej osoby.
a) )Označenie parkovacích miest: resp. boxov - riešené územie je rozdelené
na lokality, ktorými je pridelené označenie vo forme písmen „A“ až „S“.
Vyhradené parkovacie miesta sú označené zvislým dopravným značením
IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“ + E13
„Dodatková tabuľa pre vyhradené parkovanie“ – s vyobrazením vzoru
parkovacieho preukazu príslušným označením lokality (A-S). Parkovacie
miesta resp. boxy sú zadefinované existujúcim vodorovným dopravným
značením. V každom parkovacom boxe bude vyznačené pomocou
vodorovného dopravného značenia číslo boxu, ku ktorému obec Kanianka
vydá konkrétny parkovací preukaz s číslom predmetného parkovacieho boxu
pre príslušnú lokalitu.
b) Parkovací preukaz má konkrétne grafické vyhotovenie pričom na prednej
strane preukazu sa nachádza erb obce, doba platnosti preukazu, označenie
lokality veľkým písmenom a číslom parkovacieho boxu pre danú lokalitu. Na
prednej strane bude taktiež umiestnený odtlačok úradnej pečiatky s erbom
obce a podpis osoby vydávajúcej preukaz. Na zadnej strane preukazu sú
umiestnené podmienky jeho využívania.

Počas parkovania je držiteľ parkovacieho preukazu povinný tento umiestniť na
viditeľnom mieste (palubná doska pod predným sklom) v motorovom vozidle
z dôvodu kontroly oprávnenosti parkovania. V opačnom prípade sa jedná
o neoprávnené parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste.
Parkovací preukaz platí na parkovanie vozidla na konkrétnom vyznačenom
mieste a v lokalite ktoré sú uvedené na parkovacom preukaze, pričom vozidlo
môže stáť len na vyznačenom mieste, ktoré je zhodné s údajmi na
parkovacom preukaze.
Parkovací preukaz nie je povolené kopírovať, vydáva ho výlučne obecný úrad.
Parkovací preukaz bude vydaný na základe vyplneného formulára a na proti
podpis.
c) Pridelenie parkovacích miest resp. boxov – na základe žiadosti a trvalého
pobytu v obci Kanianka. Prihliada sa na lokalitu v ktorej vlastní žiadateľ
nehnuteľnosť, voľné kapacity stojísk a skutočnosť, že vlastník nehnuteľnosti
nemá ešte žiadne parkovacie miesto. Ak daňovník mal pridelené parkovacie
miesto resp. box a pri predaji nehnuteľnosti v obci Kanianka, následnom
odhlásení z trvalého pobytu a splnení si oznamovacej povinnosti na zánik
daňovej povinnosti sa prislúchajúce parkovacie miesto pridelí ďalšiemu
daňovníkovi podľa poradovníka na základe evidencie žiadostí o pridelenie
parkovacích miest.
6/ Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie aj státie
vozidlom (napr.: motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves a iné) na
verejnom priestranstve nepretržite po dobu viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní; pri odhlásení motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel
na príslušnom orgáne štátnej správy sa za osobitné užívanie verejného priestranstva
považuje státie takéhoto vozidla na verejnom priestranstve odo dňa jeho odhlásenia
z evidencie.
7/ Pre osobitné užívanie verejného priestranstva je potrebný súhlas obce. Verejné
priestranstvo musí byť užívané pre vyššie uvedený účel len na základe súhlasu
správcu dane tak, aby bolo zrejmé kto je užívateľom (označovacia povinnosť pri
parkovaní vozidla mimo stráženého parkoviska), nebol poškodzovaný majetok obce,
nebol obmedzený pohyb chodcov na chodníkoch, prípadne ohrozená ich
bezpečnosť. Daňovník sa pri osobitnom užívaní verejného priestranstva riadi
príslušnou legislatívou, ako aj všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami obce
Kanianka
8/ Rozkopávky a stavebné práce realizované na verejných priestranstvách
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí, či
objednané obcou pre jej potreby sa nepovažujú za osobitné užívanie verejného
priestranstva.
9/ Na osobitné užívanie verejného priestranstva (napr. na vytvorenie skládok
materiálu, surovín, tovaru, na umiestenie prístreškov, stavbárskeho lešenia a iných
konštrukcií na verejnom priestranstve, na zabratie verejného priestranstva
umiestnením strojov, prístrojov a zariadení či výkon prác a poskytovanie služieb na
verejných priestranstvách, alebo na ostatný bližšie nešpecifikovaný záber verejného
priestranstva) je potrebná písomná žiadosť daňovníka doručená správcovi dane
najneskôr 3 pracovné dni pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva na
účely a spôsobom uvedené v predmete dane.
§ 20
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 21
Sadzba dane
1/ Sadzba dane je určená za každý aj začatý m 2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a za každý aj začatý deň. Za deň sa považuje časový úsek od 00:00
hod do 24:00 hod.
a/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
- 0,0106 €/m2 /deň - vozidlo s hmotnosťou do 3,5 t (výmera plochy - 13 m2)
- 0,0200 €/m2/ deň - vozidlo s hmotnosťou nad 3,5 t (výmera podľa plochy
vozidla)
b/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
- 6,6388 €/m2/deň
c/ umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu a dreva
- 0,008 €/m2/deň
d/ umiestnenie predajného zariadenia
- 6,6388 €/m2/deň
e/ umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
- 0,0332€/m2/deň
f/ umiestnenie skládky
- 2,2000 €/m2/deň
g/ umiestnenie motorového vozidla neschopného prevádzky
- 2,2000 €/m2/deň
h/ prenájom trhových miest a priestorov tržnice na príležitostný predaj
- 6,6388 €/ m2/deň
i/ zariadenie letných terás pohostinských zariadení, umiestnenie vonkajšieho
sezónneho
sedenia pri pohostinských zariadeniach
- 0,0664 €/m2/deň

j/ ostatné neuvedené užívanie verejného priestranstva iným než obvyklým
spôsobom (napr. prístrešky pre vozidlá, stroje a zariadenia, stavebná technika
a podobne)
- 0,0332 €/m2/deň
k/ užívanie verejného priestoru pre informačné reklamné a propagačné
zariadenie aj ak nemajú charakter stavby
- 0,0454 €/ m2/deň, pokiaľ nie je uzavretá nájomná zmluva
2/ Počas poriadania jarmokov, trhov, „ Kanianskych dní „ a kultúrno – spoločenských
a športových podujatí za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
a umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve a tržnici sa daň
upravuje nasledovne :
- do 10m2 suma vo výške 15,- €/deň (výpočet 1,5 € x 10 m2 x počet dní)
- za každých ďalších začatých 10m2 poplatok vo výške 15,-€/deň
§ 22
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva.
2/ Pri odhlásení vozidla z evidencie motorových vozidiel na príslušnom orgáne
štátnej správy a jeho umiestnení na verejnom priestranstve sa deň odhlásenia
vozidla považuje za deň vzniku daňovej povinnosti za osobitné užívanie verejného
priestranstva.
3/ Daňovník je oprávnený začať užívať verejné priestranstvo v deň, ktorý je uvedený
v povolení či súhlase vydanom OcÚ a zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených
v oznámení daňovníka o začatí osobitného užívania verejného priestranstva. Obec
určí časť parcely a konkrétne miesto k užívaniu verejného priestranstva, rozsah dní
a hodín vyhradených pre užívanie najmä v prípadoch využitia verejného priestranstva
pri kultúrno – spoločenských, športových a predajných podujatiach. Obec je
oprávnená nedať súhlas na užívanie verejného priestranstva.
4/ Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného
priestranstva. Daňovník je povinný ukončiť osobitné užívanie verejného priestranstva
dňom, ktorý je uvedený ako posledný deň užívania verejného priestranstva v súhlase
či povolení, prípadne deň uvedený v oznámení daňovníka, že užívanie verejného
priestranstva skončilo alebo zanikol predmet dane a daňovník uviedol verejné
priestranstvo do pôvodného stavu.
§ 23
Oznamovacia povinnosť
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva podľa tohto VZN na Obecnom úrade v Kanianke najneskôr v deň
vzniku daňovej povinnosti. Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný písomne
oznámiť 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.

2/ Ak sa verejné priestranstvo užíva bez splnenia oznamovacej povinnosti, považuje
sa užívanie verejného priestranstva za nepovolené.

§ 24
Vyrubenie dane a splatnosť dane
Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubí rozhodnutím najskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom na účet
obce .
Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca
dane v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň: číslo účtu správcu dane, kód banky, variabilný
symbol,
konštantný symbol; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifické symboly a správa pre
správcu dane.
§ 25
Správa dane
Miestne príslušnou obcou
nachádza.

je obec, na ktorej území sa verejné priestranstvo
VI. časť
Daň za ubytovanie
§ 26
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až
759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým
je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný
dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,
kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§ 27
Daňovník a platiteľ dane
1/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
2/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
§ 28
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 29
Sadzba dane a povinnosti platiteľa dane za ubytovanie
Sadzba dane je určená vo výške 1 € za 1 prenocovanie a 1 osobu.
Do 10. kalendárneho dňa po skončení polroka (t.j.: do 10.07 a do 10.01 príslušného
kalendárneho roka) je platiteľ dane povinný predložiť poverenému zamestnancovi
správcu dane ku kontrole evidenciu - knihu ubytovaných a vypočítať výšku dane.
Výšku dane platiteľ dane oznámi obci písomne na tlačive obce.
Platiteľ je povinný viesť evidenciu hostí v písomnej forme pre potreby kontroly dane
za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí, vrátane detí a dbať na to, aby
kniha obsahovala minimálne tieto údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, úplná
adresa ubytovanej osoby s dňom príchodu, s dňom odchodu a počtom prenocovaní.
Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území
obce.
§ 30
Oznamovacia povinnosť
Platiteľ dane je povinný do 10 dní od vzniku daňovej povinnosti písomne oznámiť
túto skutočnosť správcovi dane. Platiteľ dane je pre účely tejto dane povinný viesť
pravdivú evidenciu v knihe ubytovaných.
§ 31
Splatnosť a platenie dane
Daň je splatná do 10 dní od skončenia kalendárneho polroka (t.j.: do 10.07 a do
10.01 príslušného kalendárneho roka), v ktorom platiteľ dane poskytoval ubytovacie
služby. Spôsob platenia dane je v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným
prevodom na účet obce.
VII. časť
POPLATKY
(Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
§ 32
Predmet poplatku, poplatník
1/ Poplatok sa platí za odpady uvedené v § 77 ods. 1) zákona č. 582/2004
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložitelným komunálním odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu

2/ 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, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávnatý 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.
3/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení
(ďalej len zákon) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) zákona v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 2 písmena a) zákona v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písmena c) fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na
poplatníka vzťahuje množstvový zber.
4/ Poplatníkom nie je osoba ustanovená zákonom.
5/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za poplatok ručí
vlastník nehnuteľnosti.
6/ Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad,
b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.
§ 33
Určenie poplatku
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec.
§ 34
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1/ Sadza poplatku je 0,0658 € za jednu osobu a kalendárny deň u poplatníkov
uvedených v § 32 ods. 2 písm. a) tohto VZN.
Obec určuje poplatok na obdobie kalendárneho roka, ktorý je zdaňovacím obdobím
nasledovne: pre poplatníkov uvedených v § 32 ods. 2 písm. a) tohoto VZN ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

2/ Pre poplatníkov uvedených v § 32 ods.2 písm. b/ a c/ tohoto VZN je zavedený
množstvový zber, kde je poplatok určený ako súčin frekvencie vývozov sadzby
a objemov zberných nádob, ktoré poplatník užíva v súlade
so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Pre účely vyrubenia poplatku pre poplatníkov uvedených v § 32 ods. 2 písm. b/ a c/
tohto VZN je poplatník povinný uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku tak,
aby objem nádob a frekvencia vývozov postačovali pre vyprodukovaný zmesovým
komunálny odpad počas celého roka:
Objem zberných nádob
110 l

Sadzba na 1 l
0,0134 €

Predpokladaný počet vývozov
4

Suma
5,896 €

0,0134 €

52

76,65 €

1100 1

0,00736 €

52

420,99 €

1100 1

0,00736 €

26

210,50 €

1100 1

0,00736 €

104

841,98 €

110 l

3/ Sadzba za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín za 1 kg je 0,060 € pre
poplatníkov uvedených v §32 ods. 2 písm. a) tohto VZN.
Poplatok za drobný stavebný odpad je splatný v deň odovzdania odpadu do sumy
300,- EUR v hotovosti v pokladni na obecnom úrade. Nad 300,- EUR je poplatok
fakturovaný a splatný do 15. dní na bankový účet obce.
§ 35
Oznamovacia povinnosť
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa dotknutá osoba alebo subjekt
poplatníkom podľa § 32 ods. 2 tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť
zanikne.
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, ( ďalej len „identifikačné údaje“) v prípade určeného
zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je
poplatníkom osoba podľa § 32 ods. 2 písmena b) a písmeno c) tohto VZN,
názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku v zmysle zákona a tohto VZN
(napr.: počet osôb s trvalým alebo prechodným pobytom, alebo v prenájme
či podnájme, alebo oprávnenie k užívaniu nehnuteľností, alebo nahlásiť
zodpovedajúci objem nádoby a frekvenciu vývozov, alebo údaje rozhodujúce
o vrátení, zníženie, či odpustení poplatku a ďalšie),

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2/ Zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do
30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
§ 36
Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak poplatník preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
- žiadosť s doložením potvrdenia o zmene trvalého alebo prechodného pobytu
(matričný, mestský alebo obecný úrad), alebo potvrdenie o zaplatení poplatku v inej
obci na základe zmeny trvalého alebo prechodného pobytu (s uvedením mena
a priezviska, dátum od kedy je vyrubený poplatok),
- pri úmrtí poplatníka je potrebné doložiť žiadosť spolu s úmrtným listom, žiadosť
predkladá jeden z poplatníkov žijúci v jednej spoločnej domácnosti,
- pri ukončení alebo prerušení podnikania, zmeny sídla, alebo prevádzkárne, je
potrebné doložiť žiadosť a právoplatné doklady zo živnostenského alebo
obchodného registra.
2/ Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku ak poplatník predloží
podklady preukazujúce, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava
alebo nezdržiaval na území obce.
Obec poplatok znižuje:
a/ poplatník pracujúci v turnusoch, pri práci vykonávanej mimo miesta trvalého
pobytu poplatníka - poplatok sa zníži o 50% t.j.: na sadzbu 0,0329 € za osobu
a kalendárny deň
(potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala
prácu, alebo potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce vzťahujúce sa na
zdaňovacie obdobie ),
b/ študenti študujúci mimo miesta trvalého pobytu aj v zahraničí - poplatok sa zníži
o 70% t.j.: na sadzbu 0,0198 € za osobu a kalendárny deň
(potvrdenie o štúdiu mimo miesta trvalého pobytu, potvrdenie o štúdiu v zahraničí
vzťahujúce sa na zdaňovacie obdobie, počas ktorých prebiehalo vyučovanie
prípadne skúškové obdobie),
c/ poplatník zdržujúci sa dlhodobo v zahraničí viac ako 300 kalendárnych dní v roku poplatok sa zníži o 70% t.j.: na sadzbu 0,0198 € za osobu a kalendárny deň
(doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí napr.: úrad prihlasovania
obyvateľov alebo potvrdenie od zamestnávateľa, rezidentské povolenie, povolenie na
pobyt vydaný krajinou, v ktorej poplatník dlhodobo žije).

3/ Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila VZN, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce
a/ potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody - poplatok sa
odpustí t.j.: 0,0658 € za osobu a kalendárny deň.
Vyššie uvedené doklady môžu byť vystavené a predložené až po uplynutí obdobia,
za ktoré preukazujú skutočnosť, že sa poplatník nezdržiaval v Obci Kanianka; ak
doklad preukazuje uvedenú skutočnosť za obdobie celého kalendárneho roka, bude
vystavený po uplynutí kalendárneho roka a Obci Kanianka predložený do 30. januára
nasledujúceho roka.
V prípade, že s poplatníkom žijú v zahraničí aj maloleté deti, vzťahuje sa príslušné
odpustenie poplatku aj na tieto deti. Poplatník je povinný k dokladu preukazujúcemu
skutočnosti pre vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj originál
podpísanej žiadosti.
Ak písomnosti nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj ich preklad. Nevyžaduje sa úradný preklad.
Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje zníženie, vrátenie
alebo odpustenie poplatku.
V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom
období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie, vrátenie alebo odpustenie
poplatku za každé zdaňovacie obdobie samostatne.
Zníženie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných oblastiach a
zariadeniach, kde poplatník platí príslušnej obci poplatok z titulu vlastníctva
nehnuteľnosti a ani z titulu súvislého pobytu na základe prechodného alebo trvalého
pobytu.
4/ Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 37
Poplatok , ktorý obec vyrubí rozhodnutím sa platí : Platenie poplatku
a) v hotovosti do pokladne obce – Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, Kanianka,
b) bezhotovostnou platbou na účet obce: IBAN: SK82 0200 0000 0031 4220 0757
VUB, a.s., pobočka Prievidza.
Splatnosť a spôsob zaplatenia poplatku bude určená správcom poplatku – Obec
Kanianka v rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce Kanianka určený
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca
dane v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň: číslo účtu správcu dane, kód banky, variabilný
symbol, konštantný symbol, IBAN; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifické
symboly a správu pre správcu dane.

VIII. časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVANIE
§ 38
1/ Správcom miestnych daní a poplatku je Obec Kanianka.
2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka dňa 7.12.2016 uznesením číslo 230/2016.
3/ Jednotlivé časti a ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s Ústavou SR, ústavnými
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami sú neplatné; v takomto prípade sa
postupuje podľa platnej právnej normy. Ostatné ustanovenia ostávajú platné
a účinné.
4/ Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
VZN obce Kanianka č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 03.12.2015
5/ Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

V Kanianke, dňa 8.12.2016
Ing. Ivor Husár
starosta obce

vyvesené dňa : 9.12.2016
zvesené

dňa: 28.12.2016

Pokyny na používanie parkovacieho preukazu:

1.
•
Počas parkovania je držiteľ parkovacieho
preukazu povinný tento umiestniť na viditeľnom
mieste v motorovom vozidle z dôvodu kontroly
oprávnenosti parkovania.
V opačnom prípade sa jedná o neoprávnené
parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste.
•
Parkovací preukaz platí len na parkovanie
vozidla v lokalite a v parkovacom boxe podľa prvej
strany parkovacieho preukazu.
•
Parkovací
kopírovať

A

PLATNOSŤ: 1.1. – 31.12.2017
PARKOVACÍ BOX:
č. ...

preukaz

nie

je

povolené

príloha k VZN č. ................
Fyzická osoba, ktorá má v obci Kanianka trvalý alebo prechodný pobyt

FO

OZNAMOVACI A povinnosť
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov ako aj VZN Obce Kanianka
Zánik poplatkovej povinnosti *
(* nehodiace sa prečiarknite)

Vznik poplatkovej povinnosti *
Zmena poplatkovej povinnosti *
1. Údaje o poplatníkovi

Meno a priezvisko:

(na koho je rozhodnutie vystavené)

.....................................................................................................

Dátum narodenia: ...................................................
Rodné číslo

.......................................................

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu: ...................................................................................................................................
Tel. kontakt:

...................................................................

2. Prevzatie povinností
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 Kanianka, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti.
Meno a priezvisko

dátum narodenia

Adresa trvalého (prechodného) pobytu

3.

Dátum vzniku/ zániku poplatkovej povinnosti: .....................................................

4.



Zmena/zánik poplatkovej povinnosti:
dôvod zmeny: narodenie, zmena adresy, prisťahovanie
dôvod zániku: úmrtie, odsťahovanie z trvalého pobytu

Meno a priezvisko

dátum narodenia

Zmeny, dôvody, poznámky

5. Vyhlásenie poplatníka:
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne, a zodpovedám za prípadné škody, ktoré vzniknú
uvedením nepravdivých, alebo neúplných údajov. Zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov.
Dátum: ...........................................

Podpis: ....................................................

Informácia: Vznik, zánik alebo zmena poplatkovej povinnosti je poplatník povinný nahlásiť na formulári oznamovacej povinnosti
do 30 dní odo dňa kedy skutočnosť nastala a to buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

P - Právnická osoba, FO - SZČO

príloha k VZN č. .......................

OZNAMOVACI A
povinnosť
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov ako aj VZN Obce Kanianka

Vznik poplatkovej povinnosti *
Zmena poplatkovej povinnosti *
Zánik poplatkovej povinnosti *
(* nehodiace sa prečiarknite)
Údaje o poplatníkovi

1.

Obchodné meno alebo názov:

.....................................................................................................

Sídlo (adresa): .....................................................................................................................
IČO:

..................................................

DIČ:

..................................................

Kontakt:

...................................................................

Údaje potrebné pre výpočet poplatku:
Požadovaná odpadová nádoba: .............................................
Počet vývozov (frekvencie) :
2.
3.

....................................................

Vznik poplatkovej povinnosti: .....................................................
Zánik poplatkovej povinnosti: ......................................................

Vyhlásenie:
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne, a zodpovedám za prípadné škody, ktoré vzniknú
uvedením nepravdivých , alebo neúplných údajov. Zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov.

Dátum: ...........................

.....................................................
pečiatka a podpis poplatníka

Informácie: Vznik, zánik a zmena poplatkovej povinnosti je poplatník povinný nahlásiť na formulári oznamovacej povinnosti do
30 dní odo dňa kedy skutočnosť nastala a to buď osobne alebo prostredníctvom pošty

príloha k VZN č. ................

.....................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, adresa – daňovník poplatník, rodné číslo, tel. číslo:

Obec Kanianka
Obecný úrad
SNP 583/1
972 17 Kanianka
V Kanianke, dňa: .................... 201...
.

Vec: Žiadosť
Menovaný (á) žiada o zníženie poplatku na komunálny odpad na rok 201....
z dôvodu, že .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zároveň žiadam o vrátenie daňového preplatku: v hotovosti/ na bankový účet číslo:
....................................................................................

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

príloha k VZN č. .................
Názov zamestnávateľa: .............................................................................................
IČO: ....................................
DIČ: (IČ DPH): ......................................................
Kontaktná osoba zamestnávateľa: .................................................... tel: ................................
Potvrdenie o neprítomnosti
v mieste trvalého pobytu bydliska za účelom zníženia poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2016
v zmysle § 82 ods. 2) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších prepisov
Potvrdzujeme, že menovaný/menovaná :
Meno a priezvisko: ...................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................
Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................
V roku 2017 sa dlhodobo v zahraničí zdržiaval/zdržiavala viac ako 300 kalendárnych dní.
a) miestom výkonu práce je (miesto): .............................................................................
b) miestom pobytu v zahraničí je: ..................................................................................

Dátum: ......................... 2018

pečiatka a podpis zamestnávateľa:

.......................................................

príloha k VZN č. ...............
Názov zamestnávateľa: .............................................................................................
IČO: ....................................
DIČ: (IČ DPH): ......................................................
Kontaktná osoba zamestnávateľa: .................................................... tel: ................................
Potvrdenie o neprítomnosti
v mieste trvalého pobytu bydliska za účelom zníženia poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2016
v zmysle § 82 ods. 2) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších prepisov ( že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na
území obce)
Potvrdzujeme, že náš zamestnanec :
Meno a priezvisko: ...................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................
Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................
Vykonával na základe pracovnej zmluvy mimo trvalého pobytu prácu po dobu dlhšiu ako 90 dní v zdaňovacom období roku
2017
Miestom výkonu práce je (miesto)..............................................................................
.......................................................................................................................................................

Dátum: ......................... 2018

pečiatka a podpis zamestnávateľa:

.......................................................

príloha k VZN č. ........................
......................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, adresa – daňovník poplatník, rodné číslo, tel. číslo:

Obec Kanianka
Obecný úrad
SNP 583/1
972 17 Kanianka
V Kanianke, dňa: .................... 201...

Vec: Žiadosť na zmiernenie */odstránenie* tvrdosti zákona
Podpísaný/á ................................................................................... žiada v zmysle § 82 ods. 3) zákona č. 582/2004 Z. z. a §36
ods. 4) VZN obce Kanianka č......../2016 o zmiernenie*/odpustenie* poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
ktorý bol určený Rozhodnutím č.......................

Dôvod žiadosti:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

podpis daňovník/poplatník

* nehodiace sa prečiarknite

..............................................

