Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 3/2018
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jablonica
Obec Jablonica, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“) vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie.

Úvodné ustanovenia
§ 1
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť druhy
miestnych daní v obci Jablonica a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

Základné ustanovenie
§2
Druhy daní
Obec Jablonica vyberá tieto miestne dane (ďalej len dane):
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
Obec Jablonica ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 1
Daň za psa
§3
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 občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.

§4
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§5
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§6
Sadzba dane
Sadzba dane je 4 € za jedného psa a kalendárny rok.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa §3 ods.1 tohto VZN a zaniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa.
§8
Priznanie k dani za psa
1.) Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
2.) Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane, najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.
3.) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové
priznanie v lehote podľa § 99b ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z.
4.) Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím. Daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5.) Daň za psa je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na číslo účtu SK69 0200 0000 0000 0092 4182. Daňovník je povinný označiť
platbu dane za psa variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.

Článok 2
Daň za užívanie verejného priestranstva
§9
Predmet dane

1.) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2.) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3.) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky,
trvalé parkovanie vozidla a pod.
§ 10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 12
Sadzba dane
Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň
nasledovne:
a) pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii budov na ktoré bolo vydané povolenie správneho
orgánu s prihliadnutím na miesto a rozsah skládky – skládka voľne položeného
stavebného materiálu (piesok, štrk a pod.), pri výkopových prácach
0,04 € za 1m2 na deň
b) pri zriadení skládky rôzneho druhu materiálu

0,17 € za 1m2 na deň

c) pri výkopových prácach na verejných priestranstvách: skládka materiálu z výkopu
0,34 € za 1m2 na deň
d) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny
e) predaj živočíšnych výrobkov, živej hydiny
f) predaj spotrebných výrobkov, textil, obuv, kozmetika, hračky
g) umiestnenie cirkusu

5,00 € stánok na deň
5,00 € na deň
10,00 € stánok na deň
30,00 € na deň

h) umiestnenie kolotoča, hojdačky

3,00 € na deň/kus

ch) rôzne atrakcie (strelnice,...)

5,00 € na deň/kus

i) ubytovacie maringotky a prívesy

6,00 € na deň/kus

j) trvalé parkovanie nákladných a účelových vozidiel vrátane obytných prívesov pre
fyzické osoby a právnické osoby

33,20 €/rok

§ 13
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti a najneskôr v deň jej vzniku.
V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO/meno a priezvisko,
bydlisko), účel a miesto užívania, výmeru a obdobie, počas ktorého bude užívať verejné
priestranstvo.
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva. Pri výpočte dane sa počíta každý m2 aj začatý, za každý deň
aj začatý. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným
prevodom číslo účtu SK69 0200 0000 0000 0092 4182. Ak táto povinnosť vznikne v priebehu
roka, je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok sa nevyberá, ak je
daňovníkom obec Jablonica.

Článok 3
Daň za ubytovanie
§ 15
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
§ 16
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 17
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 18
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,34 € na osobu a prenocovanie.

§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje služby
prechodného ubytovania a zaniká dňom ukončenia jeho prevádzkovania.
§ 20
Spôsob vyberania dane za ubytovanie
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre obec Jablonica vyberá a ručí za ňu platiteľ dane,
ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 21
Vedenie evidencie
1.) Pre účely evidencie odplatného prechodného ubytovania fyzických osôb a kontroly
správcom dane je prevádzkovateľ zariadenia povinný viesť knihu ubytovaných a domovú
knihu pre cudzincov so všetkými identifikačnými údajmi.
2.)Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad pre
daňovníka, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, počet ubytovaných, počet
prenocovaní, dátum od kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.
3.) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný podávať štvrťročne priznanie k dani za ubytovanie
do 15 dní po skončení príslušného štvrťroka.
§ 22
Splatnosť dane
Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka, za
ktorý sa daň priznáva na číslo účtu SK69 0200 0000 0000 0092 4182, alebo v hotovosti do
pokladne obce.
§ 23
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 43 zákona č. 582/2004 Z.z., že od platenia je oslobodená
nevidomá osoba, bezvládna osoba držitelia preukazu ZŤP/S a jeho sprievodca a osoba
poberajúca invalidný dôchodok.

Článok 4
Daň za predajné automaty
§ 24
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.

§ 25
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 26
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 27
Sadzba dane
Sadzba dane je 33,20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 29
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov a výrobné číslo
- obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa predajného automatu
- adresa umiestnenia predajného automatu
- dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
§ 30
Priznanie k dani za predajné automaty
1.) Priznanie k dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
2.) Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane, najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.
3.) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové
priznanie v lehote podľa § 99b ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.
4.) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
5.) Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na číslo účtu SK69 0200 0000 0000 0092 4182. Daňovník je povinný
označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.

Článok 5
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 31
Predmet dane
1.)Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru
a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti ( ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
2.) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 33
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 34
Sadzba dane
Sadzba dane je 66,39 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 35
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 36
Identifikácia nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
- názov a výrobné číslo
- obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja
- adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
- dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

§ 37
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
1.) Priznanie k dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
2.) Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane , najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.
3.) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové
priznanie v lehote podľa § 99b ods. 2. zákona č.582/2004 Z.z.
4.) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
5.) Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na číslo účtu SK69 0200 0000 0000 0092 4182. Daňovník je povinný označiť
platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.

Článok 6
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 38
1.) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologický rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
2.) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 rodinný dom, 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.
3.) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a)
tohto ustanovenia 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 písm. a)
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkáreň, poplatok platí
iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí ak sa na poplatníka
vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.

4.) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
z iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady, alebo drobné stavebné odpady.
5.) 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; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
6.) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7.) Ak viacero poplatníkov podľa ods.2 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka
nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba,
ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
8.) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§ 39
Sadzba poplatku
1.) Sadzba poplatku pre občana s trvalým alebo prechodným pobytom je stanovená vo výške
0,0576 € za osobu a kalendárny deň.
2.) Sadzba poplatku pre fyzické osoby, ktoré užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť
na území obce a nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt je stanovená vo výške 0,0576 €
za osobu a kalendárny deň.
3.) Sadzby poplatkov pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré sú zaradené
do systému množstvový zber komunálneho odpadu sú závislé od objemu používanej
nádoby a frekvencie je vývozu nasledovne

Objem nádoby
2019
v litroch
€/rok
110
48,68
110
97,35
140
48,69
240
76,15
660
225,32
1100
299,86
1100
551,65

počet
vývozov/rok

sadzba poplatku

rok 2018

€/liter

€/rok

26

0,4426

46,62

52

0,8850

88,66

26

0,3478

46,51

26

0,3173

73,00

26

0,3414

216,22

26

0,2726

288,86

52

0,5015

531,96

rok

4.)Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového zberu,
správca
dane stanovuje sadzbu poplatku 0,0425 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu
škodlivín.
§ 40
Určenie poplatku
1.) Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka , ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
podľa § 38 ods.2 písm. a) tohto VZN v obci trvalý alebo prechodný pobyt – 21,00 € za
osobu a rok, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať – 21,00 €
za osobu a rok.
2.) Právnické osoby a podnikatelia podľa § 38 ods.2 písm. b) a c) tohto VZN sú zaradení do
systému množstvový zber. Zdaňovacím obdobím pre stanovenie poplatku je obdobie
kalendárneho roka. Poplatok je určený ako súčin frekvencie vývozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
§ 41
Oznamovacia povinnosť
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 podľa § 38 ods.7 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 38

ods.2 písm. b/ alebo c/ názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 43 tohto VZN predložiť aj
doklady , ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2.) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
kedy tieto nastali.
§ 42
Vyrubenie poplatku
a spôsob platenia poplatku
1.) Poplatok obec Jablonica vyrubí rozhodnutím.
2.) Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.
3.) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok v splátkach, ktoré sú splatné v lehotách určených
v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok:
-

prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
druhá splátka je splatná do 30. septembra bežného roka.

V prípade skoršieho uhradenia poplatku rozdeleného na splátky, správca poplatku akceptuje
zníženie počtu splátok.
4.) Poplatok možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným
prevodom na číslo účtu SK69 0200 0000 0000 0092 4182. Poplatník je povinný označiť
platbu poplatku variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.
§ 43
Oslobodenia a úľavy
1.) Obec Jablonica miestny poplatok zníži pre:
a) študenti v zahraničí - platba 2,40 € za osobu a rok,
spôsob preukázania: potvrdenie o návšteve školy,
b) poplatníkov na zahraničnom pobyte trvajúcom dlhšie ako tri mesiace (pracovné alebo
študijné pobyty) – platba 2,40 € za osobu a rok.
Žiadateľ je povinný predložiť hodnoverný doklad (potvrdenie školy, pracovné povolenie
a pod.). Doklady treba doložiť v slovenskom alebo českom jazyku, ak nie sú v uvedených
jazykoch, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný
preklad.
2.) Správca poplatku, ktorý miestny poplatok spravuje, na základe písomnej žiadosti môže na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch, vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 44
Správa poplatku
Správu daní a poplatku vykonáva Obec Jablonica.

§ 45
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce
Jablonica č. 10/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica.
2) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jablonica na svojom zasadnutí dňa 31. 10.
2018 uznesením č. 63/2018.
3.) Toto VZN bolo vyvesené dňa 05. 11. 2018 a nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Vyvesené dňa: 05. 11. 2018
Zvesené dňa: 20. 11. 2018

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

