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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE HNILČÍK
Č. 3/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Obec Hnilčík na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy SR, v súlade s
ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s stanoveniami § 7 ods. 4, 5 a odsek 6, § 8 ods. 2 a ods. 3, § 12 ods.
2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“)
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo , že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou
od 1. januára 2018 miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Hnilčík.
ČLÁNOK 2
Druhy miestnych daní
1. Miestnymi daňami, ktoré obec Hnilčík ukladá sú:
• daň z nehnuteľností
• daň za psa
• daň za ubytovanie
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z pozemkov
Článok 3
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Hnilčík hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 . Počet obyvateľov obce
Hnilčík podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení platných predpisov je do
1000 obyvateľov.

a)

- Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,3365 €/m2

- Trvalé trávnaté porasty

0,0192 €/m2

b)

Záhrady

1,32 €/m2

c)

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,32 €/m2

d)

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
plochy

0,17 €/m2

e).

Stavebné pozemky

13,27 €/m2

Základom dane pozemkov v kategórii d) , je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemku za 1m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku ( § 7 ods. 3 zákona č.582/2004 Z.z. ). Ak daňovník nepreukáže hodnotu
pozemku znaleckým posudkom, platí pre uvedené pozemky základ dane uvedený v bode
d).
Článok 4
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre všetky pozemky na území obce Hnilčík ročnú sadzbu dane
nasledovne :
a)

- Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

1,25%

- Trvalé trávnaté porasty
b)

Záhrady

1%

c)

Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1%
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d)

Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
plochy

1,25

e).

Stavebné pozemky

0,8%

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 5
Sadzba dane
(1﴿ Správca dane určuje pre všetky stavby na území obce Hnilčík, ktoré sú predmetom
dane zo stavieb ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
vo výške :
a)

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,100 €/m2

b)

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,100 €/m2

c)

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,350 €/m2

d)

Samostatne stojace garáže

0,140 €/m2

e)

Stavby hromadných garáží

0,140 €/m2

f)

Stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou

0,140 €/m2

g)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

1,– €/m2

h)

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou

1,– €/m2

i)

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

0,300 €/m2

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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DAŇ Z BYTOV
Článok 6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Hnilčík je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,100 €/m2.
(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Hnilčík je za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom
dome 0,100 €/m2.
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE
Článok 7
Oslobodenie od dane
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov podľa §
17 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení a to:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie, 12)
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II.
a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutia ekologickými
katastrofami, nadmerným emisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným
zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny,
výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných
liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a
III. stupňa na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej
vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou
funkciou
2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 17
ods. 3 zák. č. 582/2004 Z.z. v platnom znení a to:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na podnikanie
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou , stavby užívané na účely sociálnej pomoci
a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové
zariadenia
c) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku
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Zníženie dane
3). Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb podľa
§ 17, ods. 3 zák. č. 582/2004 Z.z. a to:
a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 25% z podielu daňovníka.
b). garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
fyzických – držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu vo
výške 25% z podielu daňovníka.
Oslobodenie od dane daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na podanie
daňového priznania v zmysle zákona, pričom správcovi dane predloží doklad
preukazujúci nárok na zníženie dane.
Za doklad preukazujúci dôvod na zníženie dane sa na účely tohto VZN považuje
rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní ťažkého zdravotného postihnutia alebo rozhodnutie o
priznaní preukazu ŤZP.
TRETIA ČASŤ
Článok 8
DAŇ ZA PSA
1. Sadzba dane za jedného psa a za každého ďalšieho psa chovaného u toho istého
daňovníka je:
Druh stavby

Ročná sadzba dane za
jedného psa v €
v rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách a iných
5,-objektoch inde neuvedených
V bytových domoch (bytovky)
25,-Pes chovaný v podnikateľskom objekte, spravidla v sídle
alebo prevádzkarní právnickej alebo fyzickej osoby
10,-podnikateľa na území obce
1. Správca dane oslobodzuje od dane za psa, psa chovaného osamelým dôchodcom
na samotách a odľahlých častiach obce. Oslobodenie od dane si daňovník
uplatňuje v daňovom priznaní.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 9
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Sadzba dani esa stanovuje na 0,40 € za osobu a prenocovanie
2. Platiteľ dane je povinný:
a) viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať
minimálne nasledovné údaje:
aa) meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka
ab) miesto trvalého pobytu daňovníka
ac) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu
daňovníka
b) každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie v súlade
s týmto nariadením vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za
ubytovanie, ktoré musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
ba) meno a priezvisko
bb) miesto trvalého pobytu daňovníka
bc) výšku dane
c) oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za následok
vznik alebo zánik daňovej povinnosti.
3. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi výkaz vybratej dane (príl. č.1), ktorý
musí obsahovať identifikačné údaje platiteľa dane, počet osôb a počet
prenocovaní nasledovne:
a) v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní po ukončení sezóny
b) v prípade celoročnej prevádzky štvrťročne do 15 dní po ukončení
štvrťroka
4. Platiteľ vybratú daň uhradí správcovi bez vyrubenia v lehote do 15 dní po
ukončení štvrťroku na účet Obce Hnilčík vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.
s., číslo účtu 29220-592/0200 alebo priamo do pokladne Obecného úradu v
Hnilčíku, Ako variabilný symbol platiteľ použije súpisné číslo budovy.
PIATA ČASŤ
POPLATOK
Článok 10
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku sa určuje na kalendárny rok 2018.
2. Pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému
pobytu alebo prechodnému pobytu v obci je sadza poplatku
vo výške ........................................0,02740 € za osobu/kalendárny deň t. j. 10,-€/osoba/rok. Poplatok sa vyrúbi rozhodnutím.
3. Pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu, ak má poplatník vlastnú
nádobu, objem nádoby GTM je 120 l, s intervalom vývozu 1x mesačne je sadza
poplatku vo výške .........................0,02500 € za liter t.j. 3,– €/ 120 l
nádoba/vývoz. Poplatok sa nevyrúbi rozhodnutím.
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4. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na podnikanie platí poplatok určený ako :
súčin sadzby poplatku 0,06042 € /liter odpadu a objemu 1 zbernej nádoby
240 litrov a počtu vývozov za rok )cca 12) t. j. 14,50 € ročne/1 nádoba.
Poplatok sa vyrúbi rozhodnutím. Podmienky platieb poplatku určí správca
dane.
5. Poplatok za stavebný odpad bez obsahu škodlivín na miesto určené obcou je 0,02
€/1 kg. Poplatok sa nevyrubuje platobným výmerom. Platí sa za skutočne
odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu na miesto určené obcou.
Poplatok uhrádza poplatník správcovi dane ihneď po odovzdaní odpadu.
Článok 11
Ohlasovacia povinnosť
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77
ods. 2 Zákona a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
2. 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 §77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti (príl. č. 2) a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2, písm.
b) alebo písm. c) (príl. č. 3) názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Článok 12
Splatnosť poplatku
1. Splatnosť poplatku u fyzický osôb je:
a) do 50,– € je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia rozhodnutia
b) poplatok nad 50,– € je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to :
- 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia
- 2. splátka do 30. 9. príslušného kalendárneho roka
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
2. Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnikateľov je:
a) poplatok do 332,– € je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia
b) poplatok nad 332,– € je splatný v dvoch rovnakých splátkach, a to:
- 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia
- 2. splátka do 30. 9. príslušného kalendárneho roka
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3. V osobitných prípadoch sa splatnosť poplatku upraví v rozhodnutí.

4. Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet obce Hnilčík vedený vo Všeobecnej
úverovej banka a. s. , číslo účtu 29220-592/0200, IBAN: SK39 0200 0000 0000
2922 0592, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Hnilčíku.
Článok 13
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatkov
Vrátenie poplatku
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe
žiadosti (príl. č. 4)
Nárok na vrátenie pomernej časti poplatníkovi zaniká, ak poplatník zánik
poplatkovej povinnosti neoznámi správcovi v lehote do 30dní.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu
- kópia úmrtného listu
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok zníži (príl. č. 5) na najnižšiu sadzu na osobu/deň t. j.
0,0066 pre:
a) študenta (s výnimkou denne dochádzajúcich študentov)
Doklady preukazujúce danú skutočnosť
- potvrdenie o návšteve školy
b) pracujúcich alebo prechodne ubytovaných osôb mimo územia obce (
s výnimkou denne dochádzajúcich)
Doklady preukazujúce danú skutočnosť
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné
povolenie alebo potvrdenie o prechodnom pobyte
- potvrdenie o ubytovaní
- potvrdenie nápravno-výchovného zriadenia o výkone väzby alebo trestu
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti
2. Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí
alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o návšteve
školy. Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého je povinný
doložiť jeho preklad (nevyžaduje sa úradný preklad)
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci
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Doklady preukazujúce nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné
nahradiť čestným prehlásením.
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrúbený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
ŠIESTAČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Spoločné ustanovenia
1. Správca dane určuje, že daň v úhrne nižšiu ako 2,– € nebude vyrubovať. (daň
z nehnuteľnosti, daň za psa)
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN prerokovalo a schválilo OZ v Hnilčíku na svojom zasadnutí dňa 9. 12.
2017 číslo uznesenia 63-9/12-2017
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. 1. 2018
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší :
• VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady , číslo uznesenia 48-9/12-2016 zo dňa 9.
12. 2016.

Prílohy:
1. Priznanie k dani za psa
2. Výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie
3. Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – FO
4. Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – Podnikatelia
5. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
Vladimír Fabian
starosta obce
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príloha č. 1 k VZN č. 3/2017

Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík 38
Č. telef: 053 4494103, 4494143, číslo faxu:053 4494103 email:hnilcik@stonline.sk

Výkaz o vybratej miestnej dani za ubytovanie
Štvrťrok/rok
Obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa podľa platného
obchodného
registra
alebo
živnostenského oprávnenia
Adresa prevádzkovateľa
ulica, číslo, PSČ, mesto
IČO
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa ubytovacieho zariadenia
ulica, číslo, PSČ, mesto
Meno a priezvisko zodpovednej
osoby
Číslo telefónu
Ubytovaní hostia celkom
Počet prenocovaní celkom
Suma dane celkom
(sadzba dane x počet prenocovaní)
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v výkaze o vybratej miestnej dani
za ubytovanie sú pravdivé a správne.
.............................

V ........................., dňa

podpis a pečiatka (ubytovacie zariadenie)
Vyplnený výkaz o vybranej dani za ubytovanie (aj nulový) doručte do 15 dní nasledujúceho
mesiaca po uplynutí štvrťroka na adrese: Obec Hnilčík, obecný úrad, 053 32 Hnilčík č. 38,
prípadne odovzdajte osobne priamo na Obecnom úrade v Hnilčíku. Daň za ubytovanie uhraďte
bez vyrubenia, najneskôr do 15. dňa po uplynutí štvrťroka na účet obce Hnilčík vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a. s. číslo účtu 29220-592/0200 alebo do pokladne Obecného úradu
Hnilčík. Ako variabilný symbol použite súpisné číslo budovy.
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príloha č. 2 k VZN č. 3/2017

Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík 38
Č. telef: 053 4494103, 4494143, číslo faxu:053 4494103 email:hnilcik@stonline.sk
OHLÁSENIE VZNIKU, ZMENY A ZÁNIKU
K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vznik □

Fyzické osoby
zánik □

zmena □

Evidenčné číslo:
(nevyplňovať)
Meno a priezvisko poplatníka: .................................................................. Titul:
................................ Rodné číslo : ...................................................... Dátum narodenia:
..............................................
Adresa trvalého pobytu: (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)
......................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................
.
Poplatník z dôvodu : trvalého pobytu, prechodného pobytu, užívanie ostatných nehnuteľností na
iný účel ako podnikanie (nehodiace sa preškrtnúť)
Údaje o všetkých poplatníkoch, ktorí majú v nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt:
meno

Dátum
narodenia

priezvisko, titul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poznámky:
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Dátum
zmeny

Dôvod zmeny

Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne
V ..............................., dňa

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

príloha č. 3 k VZN 3/2017

Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík 38
Č. telef: 053 4494103, 4494143, číslo faxu:053 4494103 email:hnilcik@stonline.sk
OHLÁSENIE VZNIKU, ZMENY A ZÁNIKU
K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vznik □

Podnikateľské subjekty
zánik □

Evidenčné číslo:

zmena □
(nevyplňovať)

Názov alebo obchodné meno poplatníka: ..................................................................................
Štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO: .......................................................... Číslo telefónu:
.................................................................
Č. účtu/kód banky ................................................ Banka:
.................................................................
♦

Identifikácia nehnuteľnosti
Adresa

Druh nehnuteľnosti/názov
zariadenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poznámky:
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Vzťah
V/N

počet
nádob 120 l

Dôvod a dátum
zmeny

Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a správne
V ..............................., dňa
......................................
podpis daňovníka

príloha č. 4 k VZN č. 3/2017
(meno , priezvisko a adresa žiadateľa)

Obec Hnilčík
Obecný úrad
053 32 Hnilčík
V Hnilčíku, dňa ....................

VEC
Žiadosť o vrátenie preplatku za ............................................

Dolu podpísaný(á) ............................................................... R.č. ................................................
bytom ...........................................................................................................................................
Vás žiadam o vrátenie preplatku dane za .............................. v sume .........................................
Poplatok bol uhradený dňa .....................................................
1. Preplatok žiadam vrátiť na č. účtu ..................................... vedený .........................................
2. Preplatok si prevezmem osobne cez pokladňu obce Hnilčík.

....................................................
podpis žiadateľa
Príloha:
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príloha č. 5 k VZN č. 3/2017

Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík 38
Č. telef: 053 4494103, 4494143, číslo faxu:053 4494103,email:hnilcik@stonline.sk

Žiadosť

o zníženie

alebo odpustenie poplatku

za obdobie od ....................................... do .......................................... (dátum)
podľa platného VZN obce Hnilčík č. 3/2017
I.

ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI, KTORÉMU SPRÁVCA DANE VYRUBIL POPLATOK

Titul, priezvisko:

Meno:

Rodné číslo:

(alebo názov organizácie)

Adresa trvalého
pobytu:
Adresa prechodného
pobytu:

(IČO)

Ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto:

PSČ:
číslo bytu:

Ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto:

PSČ:
číslo bytu:

II. ODDIEL – PLATOBNÝ VÝMER: (vyplní sa ak už bol vyrubený platobný výmer v zdaňovacom období)
Označenie platobného výmeru, v ktorom sa
Číslo platobného výmeru:
zo dňa:
má
poplatok na základe žiadosti platiteľa znížiť,
resp. odpustiť
III. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI, na ktorého si platiteľ uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku
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Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Typ pobytu:

Dátum od kedy sa uplatňuje
úľava:

Dátum do kedy sa uplatňuje
úľava:

Počet dní:

Miesto pobytu:

Dôvod zníženia

alebo odpustenia

Priezvisko

Meno:

Dátum narodenia

Typ pobytu

Dátum od kedy sa uplatňuje
úľava:

Dátum do kedy sa uplatňuje
úľava:

Počet dní:

Miesto pobytu:

Dôvod zníženia

alebo odpustenia

Priezvisko

Meno:

Dátum narodenia

Typ pobytu

Dátum od kedy sa uplatňuje
úľava:

Dátum do kedy sa uplatňuje
úľava:

Počet dní:

Miesto pobytu:

Dôvod zníženia

alebo odpustenia

IV. ODDIEL – VYJADRENIE STAROSTU OBCE

Doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hnilčík č. 3/2017, ktoré majú vplyv na zníženie, resp. odpustenie
poplatku za určité obdobie.
Počet príloh:
Platiteľ je povinný vyplniť všetky údaje a svojím podpisom potvrdiť, že vyplnené údaje sú pravdivé. Platiteľ zodpovedá za prípadné
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov.

Dátum: ...........................................................

............................................................................
Podpis platiteľa poplatku
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VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce
(VZN)
VZN číslo
Názov

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli
Návrh na VZN zverejnený na internetovej
adrese obce dňa:
Lehota pre podávanie pripomienok k návrhu
VZN končí dňa
Počet predložených pripomienok:

3/2017
VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
16. 11. 2017
16. 11. 2017
1.
0

Poradové číslo pripomienky
Predkladateľ
Text pripomienky
Návrh A/N*
Zdôvodnenie návrhu
Stanovisko obce

•
•

uveďte A – návrh na prijatie pripomienky
uveďte B – návrh na zamietnutie pripomienky
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12. 2017

Záver:
V lehote na podávanie pripomienok neboli k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hnilčík
č. 3/2017 podané žiadne pripomienky.
V Hnilčíku dňa 1. 12. 2017
Vyhodnotenie pripomienok vykonali:
Vladimír Fabian
starosta obce
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