Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE DOĽANY č. 1/2021
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Doľany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Doľany dňa 15. 12. 2021 uzesením č. 75 – 15/12 – 2021.
.
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Obecné zastupiteľstvo v Doľanoch v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 98 zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
vydáva

toto

všeobecne záväzné nariadenie
obce Doľany
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2022
Úvodné ustanovenie
§1
1. Obec Doľany ako správca dane zavádza na území obce Doľany s účinnosťou od
1. 1. 2021 za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN tieto dane a poplatky:
A/ daň z nehnuteľností
B/ daň za psa
C/ poplatok
2. Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej
povinnosti, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely
dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku je kalendárny rok 2022.

§2
Daň z nehnuteľností
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

§3
Daň z pozemkov
1./ Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v § 5 zákona o miestnych
daniach v platnom znení.
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2./ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Doľany v tomto členení:
hodnota pozemku v €/1m2
a/ orná pôda
.
0,0647 €
b/ trvale trávne porasty
0,0172 €
c/ záhrady
1,32 €
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,33 €
e/ zastavané plochy a nádvoria
1,32 €
f/ stavebné pozemky
13,27 €
g/ ostatné plochy
1,32 €
Hodnota pôdy je určená podľa príloh č.1 a 2 zákona o miestnych daniach, okrem
hodnoty lesného pozemku, ktorého hodnota sa zisťuje podľa zák. č. 382/2004 Z.z. a
zák. č. 492/2004 Z.z..
3/ Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb
alebo dane z bytov
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou
verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné
dráhy
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb
podľa § 10 ods.3 zákona o miestnych daniach
4/ Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na
stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach
alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14
zákona o miestnych daniach . Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých
parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
5/ Základom dane z pozemkov podľa ods. 2, písm.a/ a b/ tohto VZN je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemkov za 1 m2
podľa ods. 2 tohto VZN.
6/ Základom dane z pozemkov podľa ods. 2 písm. d/ tohto VZN je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník hodnotu pôdy nepreukáže znaleckým posudkom, použije sa hodnota pozemku,
ustanovená týmto VZN.
7/ Základom dane z pozemkov podľa ods. 2 tohto VZN, na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný stánok súžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo
predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 podľa ods. 2 písm. f) tohto VZN.
8/ Základom dane z pozemkov podľa ods.2 písm. c/,e/,f/ a g/ tohto VZN je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 podľa
ods. 2.
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9/ Ročná sadzba dane z pozemkov je
a/ 0,25 % pre skupiny pozemkov podľa ods.2, písm. a/,b/,c/,e/ a f/ tohto VZN
b/ 1,25 % pre pozemky podľa ods. 2, písm. d/a g/ tohto VZN
c/ 1,25 % pre pozemky podľa odseku 2, písm. e/ - nachádzajúce sa v jednotlivej časti
katastrálneho územia Doľany, na ktorých je postavená diaľnica D1
10/ Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa odsekov 4, 5 a 6
a ročnej sadzby dane podľa odseku 9.

§4
Daň zo stavieb
1/ Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v § 9 zákona o miestnych daniach.
2./ Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Doľany v tomto členení:
A/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
B/ stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
C/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
D/ samostatne stojace garáže
E/ stavby hromadných garáží
F/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
G/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu, súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
I/ ostatné stavby vyššie neuvedené
2./ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv
skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3./ Na zaradenie stavieb podľa odseku 1 je rozhodujúci účel využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
4./ 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
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
5./ Ročná sadzba dane zo stavieb je
za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy v EUR
A/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,033 €
B/ stavby na pôdohospodársku produkciu, .....
0,25 €
C/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,033 €
D/ samostatne stojace garáže
0,033 €
E/ stavby hromadných garáží
0,033 €
F/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
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na vlastnú administratívu
G/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou
I/ ostatné stavby hore neuvedené

0,33 €
0,33 €
0,033 €

6./ Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,033 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
7./ Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. 4 a ročnej sadzby
dane zo stavieb podľa ods. 5 tohto VZN.
8./ Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane
podľa ods. 4 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa ods. 5 zvýšenej o súčin počtu
ďalších podlaží a príplatku za podlažie podlažie podľa ods. 6. Do počtu ďalších
podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa
nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
9./ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa
ods.5 a príplatok za podlažie podľa ods.6, daň sa vypočíta ako súčet pomerných
častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby,
pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný úcel využitia stavby
zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa ods. 6.
10./Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo
stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
11./ Na zaradenie stavby podľa odseku 2 tohto VZN je rozhodujúci účel jej využitia
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

§5
Daň z bytov
1/ Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v § 13 zákona o miestnych daniach.
2/ Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.
Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a
ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
Ak je byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom
dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
3/ Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt
alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a
nebytové priestory .
4/ Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v
m2.
5/ Ročná sadzba dane z bytov je
A/ za byty 0,033 €
B/ za nebytové priestory 0,033 €
6/ Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods.4 a ročnej sadzby dane z bytov
podľa ods. 5 tohto VZN.
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§6
Oslobodenie od dane
1. Od dane sú oslobodené
a/ pozemky a stavby, uvedené v § 17, ods. 1 zákona o miestnych daniach a
b/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
c/ stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a
rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely
sociálnej pomoci
2. Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4
v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré
mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote
podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Ak ide o zníženie
dane alebo oslobodenie od dane podľa odseku 3 písm. d) a e), nárok daňovníka, ktorý
presiahol vekovú hranicu 62 rokov alebo inú vekovú hranicu určenú podľa odseku 4, sa
považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice.

§7
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1/ Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2/ Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v
priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
3/ Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daň.povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
4/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností /ďalej len priznanie/ je daňovník povinný
podať správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
dane z nehnuteľností.
5/ Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo
nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa §17 ods.1 zákona o miestnych
daniach.
6/ Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spolu-vlastníctve
viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
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podanie daňového priznania.
7/ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.
8/ Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko,
titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo
a sídlo alebo miesto podnikania.
9/ Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane podľa stavu k
1. januáru 2022.
10/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
11/ Spôsoby vyberania dane z nehnuteľností:
a/ do pokladne Obecného úradu v Doľanoch
b/ na účet obce Doľany č. SK56 5600 0000 0086 6217 6001, vedený v PRIMA banke, a.s.

§8
Daň za psa
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 úcely a výskumné úcely
b/ pes umiestnený v útulku zvierat
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím
3/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
4/ Základom dane je počet psov.
5/ Sadzba dane za psa je 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
6/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1, a zaniká k poslednému dňu
mesiaca, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
7/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti.
8/ Obec vyrubí daň platobným výmerom . Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
10/ Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ bezhotovostne na úcet Obce Doľany č.ú. SK56 5600 0000 0086 6217 6001, vedený
v PRIMA banke, a.s.
11/ Miestne príslušnou obcou je obec Doľany.
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§9
Po pla to k
Predmet úpravy VZN
1.
2.

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

3/ Poplatok podľa ods. 1 písm. a/ až e/ tohto VZN platí poplatník, ktorým je
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci Doľany 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, 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
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce Doľany na iný účel ako na podnikanie
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce Doľany, na účel podnikania.
4/ Poplatok za drobný stavebný odpad – ods.1 písm. f/ tohto VZN platí poplatník,
ktorý je držiteľ drobného stavebného odpadu .
4.1 Obec Doľany za drobný stavebný odpad zavádza množstvový zber.
4.2 Povinnosť platenia poplatku je priamo závislá od jeho produkcie na území obce Doľany.
4.3. Poplatník je povinný drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín odovzdať na
miesto určené obcou a nahlásiť obci množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu
4.4. Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.
4.5. Poplatok za drobný stavebný odpad sa vypočíta ako súčin frekvencie odvozov drobného
stavebného odpadu, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom drobných stavebných odpadov.
4.6 Sadzba poplatku je 0,050 EUR za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
4.7 Na základe poskytnutých údajov od poplatníka obec Doľany vydá rozhodnutie o výške
poplatku. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa jeho doručenia.
5/ Ak má osoba podľa ods. 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/ 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
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zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.
6/ 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/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec /ďalej len
platiteľ/
c/ držiteľ drobného stavebného odpadu
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2,
a zaniká dňom, ktorým táto skuktočnosť zanikne.
8. Sadzba poplatku je 0,0384 Eur za osobu a kalendárny deň.
9/ Poplatok sa vypočíta ako
a/ súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa ods. 2 písm.a/ tohto VZN v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehntueľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa ods. 2 písm. b/ a c/ tohto
VZN
10/ Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom obdbobí je
a/ priemerný počet osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa ods. 2 písm. b/ a c/ tohto VZN v pracovnoprávnom vzťahu, inom
obdobnom vzťahu akebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré
tvoria v jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti,
ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu
osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
11/ 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, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu,
v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti
b/ ak je poplatníkom osoba podľa § 9 ods. 2 písm. b tohto nariadenia, uviesť obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
c/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
d/ ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku
12/ Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
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tieto nastali.
13/ Poplatok obec vyrubí rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
14/ Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia .
15/ Obec zníži poplatok o 50%, ak poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce , a to
a/ potvrdením od zamestnávateľa alebo
b/ potvrdením školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky - ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na
území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie
poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo
dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo
študenta
16/ Obec zníži vyrubený poplatok o 50 % na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona rozhodnutím.
17/ Poplatok podľa ods. 1 písm. a/ až e/ sa určuje na obdobie od 1.1.2022 do 31. 12. 2022.

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Správu miestnych daní podľa §§ 2 a 8 a poplatku podľa § 9 tohto Všeobecne záväzného
nariadenia vykonáva Obec Doľany.
2/ Výnos z daní podľa §§ 2 a 8 a miestneho poplatku podľa § 9 tohto VZN vrátane výnosu z
pokuty vzťahujúcej sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce Doľany.
3/ Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daň a poplatok podľa tohto
VZN sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
4/ V konaní vo veciach miestnych daní a poplatku sa postupuje podľa zákona NR SR č.
563/2009 Z.z..o správe daní v znení neskorších právnych predpisov (daňový poriadok).
5/ Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach v platnom znení.
6/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Doľany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Doľany dňa 15.12.2021.
7/ Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Doľanoch.
8/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost dňom 01.01.2022.
V Doľanoch dňa 15.12.2021
Štefan Kamenický
starosta obce

10

