VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BATIZOVCE č. 4/2009
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
(zákon o miestnych daniach a poplatku) a v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijalo všeobecne
záväzne nariadenie (VZN) nasledujúceho znenia.

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Druhy miestnych daní
1. 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
Zdaňovacie obdobie
1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 :
písm. c) je doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva
verejné priestranstvo
písm. d) je doba (počet prenocovaní) počas ktorej je fyzická osoba odplatne
prechodne ubytovaná v ubytovacom zariadení
písm. a),b),e),f) - je bežný kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
§4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b) trvalé trávne porasty
c) záhrady
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ocenené súdnym znalcom
e) zastavané plochy a nádvoria
f) stavebné pozemky
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
zo základu dane.

0,25 %
0,25 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,32 %
0,30 %

DAŇ ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v pís. a) – f), za každý aj začatý m2
zastavanej plochy

0,043 €/ m2

0,049 €/ m2
0,132 €/ m2
0,165 €/ m2

0,431 €/ m2
1,062 €/ m2
0,331 €/ m2

2. U viacpodlažných stavieb sa daň zo stavieb zvyšuje o príplatok za podlažie vo výške 0,033 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 . Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavenej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
1. Pre účely dane z bytov v bytových domoch sa člení obec na častí:
a) Ul. Jurkovičova
b) Ul. Komenského a Sládkovičova
c) ostatné ulice obce
2. Ročná sadzba dane z bytov je:
a) za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu podľa ods. 1 písm. a) – c)
b) za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru:
- podľa ods. 1 písm. a)
- podľa ods. 1 písm. b)

0,059 €/ m2
0,082 €/ m2
0,059 €/ m2

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane z pozemkov obec oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2. Od dane zo stavieb obec oslobodzuje stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.
3. Daň zo stavieb na bývanie uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) a v § 6 tohto nariadenia
sa znižuje o 30 % zo sadzby dane, vo vlastníctve občanov, s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
4. Zníženie dane sa priznáva na základe písomnej žiadosti podanej do 31.1. zdaňovacieho
obdobia.
5. Daňovník k žiadosti o zníženie dane doloží
a) podľa § 7 ods. 1, a 2 tohto nariadenia list vlastníctva,
b) podľa § 7 ods. 3 tohto nariadenia preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
§8
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v spoluvlastníctve
Písomné oznámenie o určení zástupcu spoluvlastníkov na podanie daňového priznania
spoluvlastníci doručia obecnému úradu do 31.1. bežného roka.
§9
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností platobným výmerom je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach,
a to 30% dane do 31. mája, 30% dane do 31. augusta a 40% dane do 30. novembra
bežného zdaňovacieho obdobia,
b) v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája
a 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň vyrubuje.

2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 99,58 € a právnickej osobe
497,90 € je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
4. Daň nižšiu ako 0,66 € obec nevyrúbi ani nevyberie.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 10
Povinnosť daňovníka
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu vznik alebo zánik daňovej
povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive,
ktoré tvorí prílohu č. 1. tohto VZN.
2. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov.
§ 11
Sadzba dane
1. Obec určuje sadzbu dane 4,97 € za jedného psa a kalendárny rok.
2. Základom dane je počet psov.
§ 12
Spôsob vyberania dane
Daň za psa za zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31.1. bežného roka, resp. pri
nadobudnutí psa v priebehu roka do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 13
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
2. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia:
- pred kultúrnym domom č. p. 1139/1,
- pred obecným úradom č. p. 284,
- pred hasičskou zbrojnicou č. p. 196/1
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií – na č. p. 1137/1

3. Na dočasné parkovanie motorového vozidla obec vyhradzuje priestory pred kultúrnym
domom – č. p. 1139/1.
4. Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu začatie osobitného užívania
verejného priestranstva v lehote 3 dní pred začatím užívania verejného priestranstva
najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva, na predpísanom tlačive,
ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. Písomné oznámenie nie je povinné k užívaniu
verejného priestranstva podľa § 13 bod 2 písm. a) tohto VZN.
§ 14
Sadzba dane
1. Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) podľa § 13 ods. 2 pís. a) VZN č. 1/2008 za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň, pričom veľkosť predajného miesta je 10 m2
b) podľa § 13 ods. 2 pís. b) VZN č. 1/2008 za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň
c) podľa § 13 ods. 2 pís. c) VZN č. 1/2008 za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň
c) parkovanie motorového vozidla pred kultúrnym domom
v trvaní do 12 hodín
v trvaní viac ako 12 hod za každý aj začatý deň a jedno parkovacie
miesto

0,331 €
0,066 €
0,099 €
bezplatne
1,659 €

§ 15
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 16
Sadzba dane
1. Sadzba dane za ubytovanie v ubytovacom zariadení je

0,1659 €/osoba/noc

§ 17
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania
fyzickej osobe v ubytovacom zariadení,
2. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti OcÚ
do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré tvorí
prílohu č.3 tohto VZN. Obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii na OcÚ.
3. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb
- knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany
a predložiť knihu ubytovaných OcÚ, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na
opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných

musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
alebo na OcÚ v stanovenej lehote vo výzve.
§ 18
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1. Platiteľ dane vyberá daň od ubytovaného (daňovníka) spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane , pričom je platiteľ dane povinný vydať
daňovníkovi (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí
obsahovať:
- číslo potvrdenia,
- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie
b) prevodom z účtu ubytovaného (daňovníka) na účet platiteľa dane – dokladom je výpis
z účtu z peňažného ústavu
2. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
3. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň ubytovaným (daňovníkom) odviesť obci
štvrťročne a to do 10. dňa po uplynutí štvrťroka.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 19
Sadzba dane
1. Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 33,19 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 165,96 € 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) 66,38 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 331,93 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak
skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

§ 20
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
§ 21
Daňová povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti OcÚ do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti Oznámenie musí obsahovať podrobnosti a náležitosti, ktoré
obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob identifikácie
predajných automatov v zmysle zákona.
2. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú knihu evidencie o počte prevádzkovania
predajných automatov. Strany v knihe evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie
správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných
automatov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) miesto umiestnenia predajného automatu.
Knihu evidencie je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo na
OcÚ v lehote stanovenej vo výzve.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 22
Sadzba dane
1. Sadzba dane za nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 99,58 €
§ 23
Spôsob vyberania dane
1. Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
§ 24
Daňová povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie musí obsahovať podrobnosti
a náležitosti
oznamovacej povinnosti a spôsob identifikácie nevýherných hracích
prístrojov v zmysle zákona.

2. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú knihu evidencie o počte
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v knihe evidencie je daňovník
povinný očíslovať a predložiť OcÚ obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha evidencie
o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo na OcÚ
v lehote stanovenej vo výzve.

ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 25
Platenie poplatku
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt
b) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, ktorá sa nachádza na území obce
c) fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný ako vodná plocha
d) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
e) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa § 77 ods.4 zákona č. 582/2004 Z. z.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca,
alebo správca súhlasí;
b) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť
obci.
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
4. Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti
jedným z nich, je táto osoba povinná oznámiť obci do 31.1 bežného roka.

§ 26
Sadzba poplatku
1. Obec zavádza množstvový zber v zmysle § 39 ods. 11 zákona 223/2001 v znení neskorších
predpisov pre kategóriu pôvodcov komunálnych odpadov u ktorých súčasťou ukazovateľa
produkcie komunálnych odpadov je počet miest určených na poskytovanie reštauračných ,
kaviarenských, alebo iných pohostinských služieb a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava
priemerný počet hospitalizovaných, alebo ubytovaných osôb.
2. Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie
jedného kalendárneho roka:
a) pri nezavedenom množstvovom zbere 0,0331 € za osobu a deň,
b) pri zavedenom množstvovom zbere 0,015 €/liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov, t.j. výška poplatku je:
- KUKA nádoba 110 litrová 1 ks á 85,80 €/ročne pri vývoze 1 x za 7 dní
- kontajner 1100 litrový 1 ks á 858 €/ročne pri vývoze 1 x za 7 dní
- KUKA nádoba 110 litrová 1 ks á 42,90/ročne pri vývoze 1 x za 14 dní
- kontajner 1100 litrový 1 ks á 429 €/ročne pri vývoze 1 x za 14 dní.
c) pri jednorazovom množstvovom zbere na požiadanie sa poplatok rovná súčinu objemu
zbernej nádoby a sadzby poplatku, t.j. 0,027 € za 1 liter odpadu.
3. Obec určuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
s hodnotou 1.

§ 27
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia užívať 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,
b) právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľa
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
2. Povinnosť platenia poplatku zaniká dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na
zánik poplatkovej povinnosti.
3. Poplatník je povinný písomne ohlásiť OcÚ vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku
do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku na predpísaných tlačivách:
- príloha č. 4 – pre právnické osoby, - príloha č. 5 – pre fyzické osoby.
§ 28
Spôsoby zaplatenia poplatku
1. Poplatník môže za komunálny odpad zaplatiť poplatok:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce

§ 29
Splatnosť poplatku
1. Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec každý rok
do 15. marca kalendárneho roka platobným výmerom.
2. Vyrubený poplatok je splatný následovne:
a) právnické osoby a podnikatelia platia obci poplatok polročne. Poplatok je splatný do
15 dní od doručenia platobného výmeru za prvý polrok bežného roka a do 31.7
za druhý polrok bežného roka
b) fyzické osoby platia obci poplatok raz ročne do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru.
§ 30
Zníženie poplatku
1. Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži o 50 % , na
základe predložených podkladov poplatníkom:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v zahraničí a mimo obce Batizovce,
b) potvrdenie študenta vysokej školy, alebo strednej školy ubytovaného na internáte,
ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti.
c) potvrdenie o návšteve internátnej školy pre zdravotne postihnutých
2. Dôvody na zníženie poplatku poplatník ohlási písomne obci do 31.1. bežného roka
na predpísanom tlačive príloha č. 4 tohto VZN. Tlačivo je k dispozícii na OcÚ. Vyplnené
tlačivo sa doručuje OcÚ osobne alebo poštou.

§ 31
Záverečné ustanovenie
1. VZN obce Batizovce č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením OcZ zo dňa 11.12.2009
a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010
2. Schválené VZN č. 4/2009 ruší VZN č. 1/2008, o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
3. Návrh VZN č. 4/2009 bol na úradnej tabuli OcÚ vyvesený 26.11.2009.
4. Schválené VZN č. 4/2009 bolo zverejnené na oznamovacej tabuli OcÚ dňa 11.12.2009

V Batizovciach 11.12.2009

Ivan Čičmanec
starosta obce

OBEC BATIZOVCE

OHLÁSENIE
DAŇOVEJ POVINNOSTI ZA PSA

Poplatník:
FO - titul, meno, priezvisko: .....................................................................................................
PO obchodné meno: ..................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu, príp. sídlo podnikania

1)

:

.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Dátum narodenia/IČO: .............................................................................................................
Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpad oznamujem obci, že mi vznikla / zanikla, 1)
daňová povinnosť dňom ................................ z dôvodu:
- nadobudnutia psa vo veku, kedy už je predmetom dane (viac než 6 mesiacov) 1)
- dovŕšením veku psa, kedy sa stáva predmetom dane (6 mesiacov) 1)
uhynutie, predaj psa a podobne 1)

Identifikačné údaje o psovi:
Vlastník: .......................................................................................................................................
Meno psa: .....................................................................................................................................
Rasa: .............................................................................................................................................
Vek: .............................................................................................................................................
Dátum nadobudnutia: ...................................................................................................................

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Batizovce dňa ...........................
...................................................
podpis

1) Čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č. 1 VZN č. 1/2008

OBEC BATIZOVCE
OHLÁSENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA

Poplatník:
FO - titul, meno, priezvisko: .....................................................................................................
PO obchodné meno: ..................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu, príp. sídlo podnikania

1)

:

.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Dátum narodenia/IČO: .............................................................................................................
Podľa § 36 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpad ohlasujem obci, že mi vznikla / zanikla, 1) daňová povinnosť
dňom ................................ z dôvodu:
- umiestnenia stavebného zariadenia 1)
umiestnenia skládky 1)
- umiestnenie lunaparku, cirkusu 1)
- dočasného parkovania motorového vozidla 1)

Jedná sa o pozemok ...................................................................................................................
Číslo parcely ..............................................................................................................................

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Batizovce dňa ...........................
...................................................
podpis

1) Čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č. 2 VZN č. 1/2008

OBEC BATIZOVCE
OHLÁSENIE
DAŇOVEJ POVINNOSTI ZA UBYTOVANIE

Poplatník:
FO - titul, meno, priezvisko: .....................................................................................................
PO obchodné meno: ..................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu, príp. sídlo podnikania 1):
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Dátum narodenia/IČO: .............................................................................................................

Podľa § 43 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady ohlasujem obci, že mi vznikla / zanikla,1) daňová
povinnosť dňom ................................ z dôvodu začatia/ukončenia poskytovania odplatného
prechodného ubytovania.

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Batizovce dňa ...........................
...................................................
podpis

1) Čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č. 3 VZN č. 1/2008

O B E C B A T I Z O V C E - Obecný úrad, 059 35 Batizovce, Štúrova 29

FO

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálny odpad
pre fyzické osoby
Za rok ................
I. ODDIEL - ÚDAJE O PLATITEĹOVI: (údaje o osobe, ktorá bude platiteľom poplatku)
Titul
Priezvisko
Meno
Rodné číslo

Rodné priezvisko

Ulica, súpisné a orientačné číslo
Adresa
trvalého
pobytu

PSČ

Číslo domu

Obec

E-mail

Telefón

Ulica, súpisné a orientačné číslo
Adresa
prechodného
pobytu

PSČ

Číslo domu

Obec

E-mail

Telefón

II.ODDIEL – PLATOBNÝ VÝMER, KTORÝ POŽADUJE PLATITEĽ UPRAVIŤ (v rámci zdaňovacieho obdobia)
Číslo platobného výmeru
Zo dňa:

III. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI - na ktorého si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku
Titul
Priezvisko
Meno
Dátum narodenia
1.
Miesto pobytu

Dátum od

Dátum do

Dôvod:

□
□

zníženie
odpustenie

Platiteľ preukazuje dôvod na zníženie resp. na odpustenie poplatku doloženými dokladmi v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia obce Batizovce na príslušné zdaňovacie obdobie.
Doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci,
U študentov doklad preukazujúci pobyt mimo obce – potvrdenie o návšteve školy,
Doklad preukazujúci pobyt mimo obce – potvrdenie zamestnávateľa, že pracovný pomer trvá
Počet príloh:
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum: .............................................
Príloha č. 5 VZN č. 1/2008

........................................................
Podpis platiteľa poplatku

Titul

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

2.
Miesto pobytu

Dátum od

Dátum do

Dôvod:

□
□

zníženie
odpustenie

Titul

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

3.
Miesto pobytu

Dátum od

Dátum do

Dôvod:

□
□

zníženie
odpustenie

Titul

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

4.
Miesto pobytu

Dátum od

Dátum do

Dôvod:

□
□

zníženie
odpustenie

Titul

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

5.
Miesto pobytu

Dátum od

Dátum do

Dôvod:

□
□

zníženie
odpustenie

Titul

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

6.
Miesto pobytu

Dôvod:

□
□

zníženie
odpustenie

Dátum od

Dátum do

OBEC BATIZOVCE

PO

OHLÁSENIE
POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY

Poplatník (obchodné meno): ......................................................................................................
Sídlo podnikania: ......................................................................................................................
Adresa prevádzky: .....................................................................................................................
IČO: ...........................................................................................................................................
Podľa § 80 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun.
odpady a drobné stavebné odpad ohlasujem obci, že mi vznikla / zanikla / zmenila sa 1)
poplatková povinnosť dňom ................................ .
Údaje potrebné pre výpočet dane:
Priemerný počet zamestnancov: .................................................................................................................
Priemerný počet zamestnancov trvalo bývajúcich v obci Batizovce: ..........................................................
Počet lôžok /ak poplatník poskytuje zdravotné alebo ubytovacie služby/: ..................................................
Počet stoličiek /ak poplatník poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo pohostinské služby/: ...................

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Batizovce dňa ...........................
...................................................
podpis

1) Čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č. 4 VZN č. 1/2008

OBEC BATIZOVCE

FO

OHLÁSENIE
POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY

Poplatník (titul, meno, priezvisko): ...........................................................................................
Adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu 1): ...........................................................................
...........................................................................
Dátum narodenia:

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

Podľa § 80 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun.
odpady a drobné stavebné odpad ohlasujem obci, že mi vznikla / zanikla / znížila sa1)
poplatková povinnosť dňom ................................ z dôvodu:
- trvalého pobytu v obci 1)
- prechodného pobytu v obci 1)
práva užívať byt, rodinný dom 1)
- práva užívať nebytový priestor 1)
- práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou 1)
práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast 1)
- práva užívať pozemok v zastavanom území obce 1)
- odhlásenie z trvalého pobytu v obci, prihlásenie na prechodný pobyt mimo obce, pobyt občana
mimo obce (pracujúci občan a študent) 1)
za:
1. .................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu prechodného pobytu, vzťah k poplatníkovi)
V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie
obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu, potvrdenie o pobyte v inej
obci, potvrdenie o návšteve školy, doklad preukazujúci pobyt poplatníka mimo obce).
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
Batizovce dňa ...........................
...................................................
podpis
Prílohy:

neplatí
1) Čo sa hodí podčiarknuť

