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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRADISKO
č. 1/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obecné zastupiteľstvo obce Hradisko vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení
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“) sa uznieslo na tomto nariadení:
ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Všeobecné ustanovenie
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Hradisko:
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka.
§2
(1) Obec Hradisko na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
(2) Obec Hradisko na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

ČASŤ II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§3
Daň z nehnuteľností
(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb.
§4
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a
trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č.
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku, pokiaľ ich hodnota nie je určená týmto všeobecne záväzným nariadením.
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, a ostatné
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plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1
m2 uvedený v prílohe č. 2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Správca dane ustanovuje na území obce Hradisko hodnotu pozemku:
a) 0,0663 EUR / m2 - orná pôda,
b) 0,0189 EUR / m2 - trvalé trávne porasty,
c) 1,3200 EUR / m2 - záhrady,
d) 1,3200 EUR / m2 - zastané plochy a nádvoria,
e) 1,3200 EUR / m2 - ostatné plochy,
f) 0,0746 EUR/ m2 v prípade, že daňovník nepreukáže znaleckým posudkom cenu podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty - lesné pozemky, na ktorých sú
g) 13,2700 EUR / m2 - stavebné pozemky.
§5
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Hradisko ročnú sadzbu dane z pozemkov
nasledovne:
a) orná pôda
0,35%
b) trvalé trávne porasty
0,35%
c) záhrady
0,35%
d) zastané plochy a nádvoria
0,30%
e) ostatné plochy
0,35%
f) lesné pozemky
0,35%
g stavebné pozemky
0,35%
§6
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(2) Stavebným pozemkom je celá výmera tých parciel, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení
stavby alebo v stavebnom povolení.

ČASŤ III.
DAŇ ZO STAVIEB
§7
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovne:
a) 0,040 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,099 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
c) 0,139 EUR za samostatne stojace garáže,
d) 0,500 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
e) 0,040 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až d).
(2) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo výške
0,02 € za každý aj začatý m2 okrem prvého nadzemného podlažia.
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ČASŤ IV.
DAŇ ZA PSA
§8
Základ dane
(1) Počet psov starších ako 6 mesiacov vo vlastníctve alebo držaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
§9
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný na Obecný úrad:
a) oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní po dosiahnutí veku psa 6
mesiacov,
b) nahlásiť a preukázať relevantnými dokladmi uhynutie psa, jeho predaj, príp. iné ukončenie
vlastníctva alebo držania psa do 30 dní a to písomne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
§ 10
Registračný štítok
(1) Registračný štítok slúži na evidenciu psa.
(2) Daňovník po nahlásení psa obdrží registračný štítok, ktorým je povinný označiť svojho psa.
(3) Daňovník obdrží registračný štítok zadarmo, pri jeho strate zaplatí za registračný štítok
jednorazový poplatok vo výške 3,-Eur.
§ 11
Sadzba dane
(1) Sadzba sa stanovuje na 1 kalendárny rok.
(2) Sadzba dane pre fyzické a právnické osoby sa stanovuje vo výške 2,- € za každého psa.
(3) V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka sa daňovníkovi vyrubí
alikvotná časť dane.
§ 12
Vyrubenie a splatnosť dane
(1) Správca dane daň za psa vyrubuje rozhodnutím.
(2) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

ČASŤ V.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 13
(1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce a to parcely č. 478/1, 478/3, 478/4, 921/1, 921/4, 921/5, 921/6.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),
e) dočasné parkovanie vozidla.
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného
v prílohe č. 1 nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
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§ 14
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
0,333 €
b) za umiestnenie stavebného zariadenia
0,332 €
c) za umiestnenie predajného zariadenia
1,661 €
d) za umiestnenie dočasnej skládky
0,332 €
f) dočasné parkovanie vozidla
0,10 €
§ 15
Sadzba dane
(1) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu určitú, daň za povolenú dobu užívania je
splatná ku dňu vzniku oprávnenia užívať verejné priestranstvo. Lehota splatnosti dane dodatočne
vyrubenej pri prekročení povolenej doby užívania verejného priestranstva je 5 dní odo dňa
doručenia platobného výmeru.
§ 16
Ohlasovacia a daňová povinnosť
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva obci
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) Daňovník je oprávnený užívať verejné priestranstvo dňom uvedeným v povolení obce o
osobitnom užívaní verejného priestranstva. Týmto dňom daňovníkovi vzniká daňová povinnosť.
(3) Daňovník je povinný oznámiť obci, že užívanie verejného priestranstva bolo ukončené,
zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. Dňom
splnenia týchto povinností daňovníkovi zaniká daňová povinnosť.

ČASŤ VI.
§ 17
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov 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 byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely 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.
(4) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(5) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
podľa ods. 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto
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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 aj je v obci
zavedený množstvový zber.
(6) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce 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“). 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 odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(8) Poplatok je určený:
a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa bodu 2.) písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo b)
b) ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa bodu 2.) písm. b) alebo c).
§ 18
Sadzba poplatku
(9) Sadzba poplatku a hodnota koeficientu:
a) obec ustanovuje sadzbu poplatku 0,033 € za osobu a kalendárny deň.
b) obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
(10) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik a zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak
došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c)
tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
(IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa §77 ods. 7 zákona o
miestnych daniach,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §79 zákona o miestnych daniach pri zavedenom
množstvovom zbere podnikateľský subjekt spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje o počte smetných nádob, ktoré užíva. Ak súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa §83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku do konca januára 12 príslušného roka.
(11) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(12) Poplatník, ktorý je právnickou osobou alebo podnikateľom podľa § 5 odseku 2 tohto
nariadenia, je povinný v ohlásení uviesť:
a) obchodné meno,
b) IČO, ak je poplatník fyzickou osobou, ktorá podniká, uvedie aj dátum narodenia,
c) presnú adresu sídla alebo miesta podnikania, miesta prevádzkarní na území obce (odberné
miesta),
d) údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na
doručovanie písomnosti,
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e) údaje potrebné pre vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby (vreca), počet zberných nádob,
počet vývozov)
f) zoznam právnických osôb alebo podnikateľov, ktorí využívajú spoločnú zbernú nádobu na
základe nájomnej zmluvy alebo dohody, a to za každú prevádzkareň na území obce (odberné
miesto),
g) daňovník je povinný tieto informácie nahlásiť na Obecnom úrade v Hradisku do 15. januára
zdaňovacieho roka.
(13) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca
poplatku vychádza z posledne jemu známych údajov a je oprávnený zistiť základ poplatku a určiť
poplatok podľa pomôcok, ktoré má k dispozícií, alebo ktoré si sám zaobstará a to i bez súčinnosti s
poplatníkom.
§ 19
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak správca poplatku zistí sám alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.
(3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
(4) V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci úmrtia poplatníka do konca kalendárneho roka.
(5) V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o alikvotnú čiastku.
§ 20
Zníženie poplatku
(1) Obec Hradisko poskytne 100% zľavu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady žiadateľovi, ktorý preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Zľava sa uplatní za obdobie, za ktoré sa poplatník
nezdržiaval v obci. Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku
originálny doklad potvrdzujúci túto právnu skutočnosť, ako napr.: potvrdenie o návšteve školy na
aktuálny školský rok, potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o pobyte
potvrdené ubytovacím zariadením, prípadne nájomná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte
v inej obci a potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného
pobytu.
(2) Obec Hradisko môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatok znížiť alebo odpustiť. O zníženie poplatku na základe žiadosti poplatníka rozhoduje
starosta obce.

ČASŤ VII.
SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
(1) Obec Hradisko ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 2,00
EUR sa nebude vyrubovať ani vyberať.
§ 22
(1) Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa
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podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hradisko sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Hradisku dňa 12. 12. 2019 v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Hradisko č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, schválené Uznesením č. 21/2016.
(4) Prípady z obdobia pred účinnosťou tohto VZN posudzuje správca dane podľa platných
a účinných VZN v príslušnom zdaňovacom období.
(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

V Hradisku dňa 15. 11. 2019

signed
_________________________
PaedDr. Stanislava Kellnerová
starostka obce
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Prílohy k VZN č. 1/2019
1. Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného
priestranstva.
2. Oznámenie vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Oznámenie* vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ.
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Príloha č. 1 VZN č. 1/2019
OZNÁMENIE O *VZNIKU, *ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI DAŇOVNÍKA
DANE ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 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 Hradisko:
* vznik daňovej povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
...............................................................................................................................................................,
o výmere ......................., na parc. č. .......................................... .
Doba umiestnenia od .................... do .................... .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa ..................................

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V ................................ dňa ...........................

.............................
podpis daňovníka
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Príloha č. 2 VZN č. 1/2019
OZNÁMENIE VZNIKU, * ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A O PREVZATÍ PLNENIA POVINNOSTÍ
POPLATNÍKA – FYZICKEJ OSOBY – PLATENIA MIESTNEHO POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatník
Meno a priezvisko, titul: ........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................
Dátum narodenia: .................................
Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia zákonného zástupcu poplatníka mladšieho ako 15 rokov:
................................................................................................................................................................
podľa § 80 ods.1 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 Hradisko, že
dňom: ........................ mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla
z dôvodu:

:

................................................................................................................................................................
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 Hradisko, že som
prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k poplatníkovi )
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
-...............................................................................................................................................
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V ................................ dňa ...........................
.............................
podpis poplatníka
*nehodiace sa preškrtnúť
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Príloha č. 3 VZN č. 1/2019
OZNÁMENIE * VZNIKU, * ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY – PRÁVNICKÁ OSOBA,
FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ:
Názov alebo obchodné meno: ...............................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: .............................................................................................................
PO - IČO: ............................... DIČ: .................................... FO – rodné číslo ...............................
podľa § 80 ods.1 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 Hradisko, že
dňom: ........................ mi * vznikla, * zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla
z dôvodu:
................................................................................................................................................................
Zároveň oznamujem údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zák. 582/2004 Z. z.:
• priemerný počet zamestnancov: ......................
• priemerný počet ubytovaných osôb: ...................
• priemerný počet miest určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných
pohostinských služieb: ........................
V prílohe Vám predkladám doklady potvrdzujúce uvádzané údaje:
................................................................................................................................................................
(list vlastníctva, kúpnu alebo nájomnú zmluvu, živnostenský list, rozhodnutia štátnej správy alebo
samosprávy vzťahujúci sa na predmet dane, a pod. )

Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V ................................ dňa ...........................

.............................
podpis poplatníka
*nehodiace sa preškrtnúť
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