VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obec PODLUŽANY

číslo VZN:

1/2015

Výtlačok č.: 1

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Z. z.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
27.11.2015
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
28.11.2015
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:
28.11.2015
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
13.12.2015
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obecný úrad Podlužany,956 52 Podlužany č. 72
- elektronicky na adresu: ocupodluzany@slovanet.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

14.12.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Prerokované na pracovnom stretnutí poslancov dňa:
Na rokovaní OcZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

14.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
01.01.2016

Ing. Pavel Miksa, starosta obce Podlužany

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Podlužany.
2. Obec Podlužany na svojom území ukladá miestne dane (ďalej len "miestne dane"):
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
3. Obec Podlužany na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok").
4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2 písm. a), b), e) a f) a poplatku
uvedeného v ods. 3) je kalendárny rok 2016.

II. časť
Miestne dane
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len "daň z bytov").
§3
Daň z pozemkov
Daňovníkom dane z pozemkov je osoba, ktorá je uvedená v § 5 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.").
§4
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Podlužany v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
2. Zaradenie pozemku do príslušnej skupiny upravuje § 6 ods. 3 až 7 Zákona 582/2004 Z. z.
§5
1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe
č. 1 Zákona č. 582/2004 Z. z.
2. Základom dane pre pozemky uvedené v § 6 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v
prílohe č. 2 Zákona 582/2004 Z. z.
3. Obec ako správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov bez porastu pre účely tohto
VZN, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,08 €/m2,
ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
§6
Obec ako správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v nevymedzenom území obce

0,40 %

b) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v častiach Za lavicou, Záhumenice,
Bielikovská, Okopaná, Za Cibuľom, Stavné, Dolné lúky, Dlhé

0,60 %

c) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady v zastavanej časti obce

1,20 %

d) trvalé trávne porasty

0,40 %

e) záhrady

0,50 %

g) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,40 %

g) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

0,40 %

h) zastavané plochy a nádvoria

0,50 %

i) stavebné pozemky

0,70 %

j) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,70 %

§7
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 a ročnej sadzby dane z
pozemkov podľa § 6.
§8
Daň zo stavieb
Daňovníkom dane zo stavieb je osoba, ktorá je uvedená v § 9 Zákona 582/2004 Z. z.
§9
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Podlužany v členení podľa § 10
Zákona č. 582/2004 Z. z.
§ 10
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.
§ 11
Obec ako správca dane určuje ročnú sadzu dane zo stavieb nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu:
0,06 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu:
0,40 €/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu:
0,33 €/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov:
0,21 €/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu:
0,80 €/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou:
0,80 €/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) :

0,80 €/m2

§ 12
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane zo stavieb podľa § 10 a ročnej sadzby
dane zo stavieb podľa § 11.
§ 13
Daň z bytov
Daňovníkom dane z bytov je osoba uvedená v § 13 Zákona č. 582/2004 Z. z.
§ 14
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 15
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 16
Obec ako správca dane určuje ročnú sadzu dane z bytov 0,06 €/m2.
§ 17
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane z bytov podľa § 15 a ročnej sadzby dane
z bytov podľa § 16.
§ 18
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Obec ako správca dane oslobodzuje od dane pozemky, na ktorých sú cintoríny,
kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
2. Obec ako správca dane znižuje o 20 % daň zo stavieb uvedených v § 11 bod a) a d) a daň
z bytov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov (vrátane), ak tieto slúžia na ich
trvalé bývanie a garáže, ktoré slúžia výlučne pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
3. Obec ako správca dane znižuje o 20 % daň zo stavieb uvedených v § 11 bod a) a d) a daň
z bytov, ktorých výlučnými vlastníkmi sú fyzické osoby s preukazom ZŤP, ak tieto slúžia na ich
trvalé bývanie a garáže, ktoré slúžia výlučne pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
4. Obec ako správca dane znižuje o 50 % ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v § 11
písmeno a) v časti obce Zlobiny, t.j. 0,03 €/m2.
5. Oslobodenie sa poskytne na základe predložených dokladov oprávňujúcich poskytnutie
úľavy. Doklady predloží daňovník správcovi dane do 31. januára 2016.
§ 19
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností upravuje § 19 Zákona 582/2004 Z. z.

§ 20
Obec ako správca dane určila, že daň z nehnuteľností nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať
ani vyberať.
§ 21
1. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec ako správca dane určuje platenie dane v splátkach nasledovne:
a) ak ročná splátka dane nepresiahne 333 €, je splatná naraz podľa § 21 bod 1
b) ak ročná splátka dane presiahne 333 € (vrátane), je splatná v troch splátkach podľa rozhodnutia.
3. Obec vyberá daň nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu, pri platbách do 300 €
b) bezhotovostne na účet obce.
§ 22
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou. Predmetom dane za psa nie je pes uvedený v § 22 odsek 2) Zákona 582/2004 Z. z.
§ 23
Daňovníkom je osoba, ktorá je uvedená v § 23 Zákona 582/2004 Z. z.
§ 24
Základom dane je počet psov.
§ 25
Obec ako správca dane určuje ročnú sadzbu na jedného psa 3,60 €. Takto určená sadzba
dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 26
Daň za psa sa vypočíta ako súčin základu dane za psa a sadzby dane za psa.
§ 27
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
2. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku
písomne na predpísanom tlačive obce, vzor ktorého tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
3. Daň za psa nesmie byť nižšia ako 1,80 €.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti a to písomne na predpísanom tlačive

obce, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená, najviac však 1,80 €. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 28
Obec vyberá daň nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) bezhotovostne na účet obce.
§ 29
Daň za užívanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky, vo vlastníctve obce Podlužany
a to:
a) hlavné a všetky vedľajšie cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice
po krajnicu,
b) námestie pred obecným úradom,
c) všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo
právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
§ 30
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
§ 31
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod.
§ 32
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 33
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 34
Obec ako správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva :
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 1,66
EUR za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň
b) za umiestnenia stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý z najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka, alebo vlastníka skládky
stavebného materiálu do 5 dní
0,176 EUR za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň
nákladné vozidlo do 3,5t, autobus
0,050 EUR za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň
nákladné vozidlo nad 3,5t
0,070 EUR za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň

Pri vyhradení priestoru na parkovanie vozidla pevnom odnímateľnou prekážkou sa uvedené sadzby
zvyšujú o 0,040 EUR
§ 35
1. Daňová povinnosť začína dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
končí dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive obce, vzor
ktorého tvorí prílohu č. 2 a 3 tohto VZN.
§ 36
Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
§ 37
Obec vyberá daň nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) bezhotovostne na účet obce.
§ 38
1. Obec ako správca dane oslobodzuje od platenia dane z užívania verejného priestranstva
daňovníka, ktorý užíva verejné priestranstvo na umiestnenie predajného zariadenia po dobu kratšiu
ako 6 hodín.
2. Pri umiestnení skládky tuhého paliva po dobu kratšiu ako 3 dni, obec ako správca dane
oslobodzuje daňovníka od platenia tejto dane.
§ 39
Daň za ubytovanie
Predmet dane za ubytovanie je uvedený v § 37 Zákona č. 582/2004 Z. z.
§ 40
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 41
Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní.
§ 42
Obec ako správca dane za ubytovanie určuje sadzbu 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§ 43
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

2. Pre účely platenia a kontroly dane je platiteľ povinný viesť prehľadnú evidenciu počtu
ubytovaných fyzických osôb a počtu prenocovaní v ním prevádzkovaných zariadeniach. Na základe
tejto evidencie je platiteľ dane povinný predložiť podklady k 30. 06. 2016 a k 31. 12. 2016
obecnému úradu pre vyrubenie dane formou rozhodnutia, na predpísanom tlačive obce, vzor
ktorého tvorí prílohu č. 4 tohto VZN.

§ 44
Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 45
Obec vyberá daň nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) bezhotovostne na účet obce.
§ 46
Daň za predajné automaty
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty uvedené v § 44 Zákona
582/2004 Z. z.
§ 47
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 48
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 49
Obec určuje ročnú sadzbu dane na jeden predajný automat 40 €, pri predajných automatoch
vydávajúcich alkohol a cigarety 60 €.
§ 50
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi písomne do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti, za každý jeden predajný automat osobitne, na predpísanom tlačive
obce, vzor ktorého tvorí prílohu č. 5 tohto VZN.
§ 51
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 52
Obec vyberá daň nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu

b) bezhotovostne na účet obce.
§ 53
Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú prístroje uvedené v § 52 Zákona 582/2004
Z. z.
§ 54
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 55
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 56
Obec ako správca dane za nevýherné hracie prístroje určuje ročnú sadzbu za jeden
nevýherný hrací prístroj 40 €.
§ 57
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi písomne do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti, za každý jeden nevýherný hrací pristroj osobitne, na predpísanom
tlačive obce, ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 tohto VZN.
§ 58
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 59
Obec vyberá daň nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) bezhotovostne na účet obce.

III. časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 60
1.Poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý
je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2.Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí :
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí,

b) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane,
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
3.Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným
z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.
§ 61
1. 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 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.
2. Obec ustanovuje, že za výber poplatku v ustanovenej výške od poplatníka 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 ten s výberom poplatku súhlasí
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“)
§ 62
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 61 odsek 1
a zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
§ 63
Obec ustanovuje sadzbu poplatku na rok 2016 nasledovne:
a) 0,0384 € za osobu a kalendárny deň, zaokrúhlene 14 € za osobu a rok
b) koeficient pre ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov podľa § 79 odsek 4 Zákona
582/2004 Z. z. na 0,1
c) 0,070 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
§63a
a)
Smetné nádoby budú občanom vyprázdnené v prípade umiestnenia modrých žetónov na
tieto nádoby, pričom žetóny si občania môžu zdarma prevziať na Obecnom úrade Podlužany.
b)
Smetné nádoby 110 l sa vydávajú obyvateľom obce za poplatok 25 €
§ 64
Oznámenie poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť na predpísanom tlačive
obce, vzor ktorého tvorí prílohu č. 7, 8 a 9 tohto VZN. Oznamovaciu povinnosť upravuje § 80
Zákona 582/2004 Z. z.

§ 65
1. Poplatok podľa § 63 písm. a) vyrubí obec rozhodnutím.
2. Obec ako správca určuje, že miestny poplatok podľa § 64 písm. a), nižší ako 3 eurá
nebude vyrubovať ani vyberať.
3. Poplatok za drobný stavebný odpad podľa § 6 písm. c) sa uhrádza v hotovosti pri
odovzdaní drobného stavebného odpadu na mieste určenom obcou a následne bude poplatníkovi
vydaný príjmový pokladničný doklad.
§ 66
Poplatok podľa § 63 písm. a) je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
§ 67
1. Obec ako správca odpustí poplatníkovi s trvalým pobytom v obci Podlužany, poplatok
podľa § 63 písm. a) za obdobie, v ktorom preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Dokladom preukazujúcim
uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o
pobyte na území iného štátu, potvrdenie o návšteve školy na území iného štátu.
b) že zaplatil miestny poplatok za určené obdobie v mieste prechodného pobytu. Dokladom
preukazujúcim túto skutočnosť je potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku z mestského, resp.
obecného úradu podľa miesta prechodného pobytu.
2. Obec ako správca zníži poplatok podľa § 63 písm. a) poplatníkovi o 50 % za obdobie, v
ktorom preukáže, že študuje mimo obce a je ubytovaný v mieste štúdia. Dokladom preukazujúcim
uvedenú skutočnosť je aktuálne potvrdenie o návšteve školy, prípadne ubytovacieho zariadenia,
alebo preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia (prechodný pobyt v mieste štúdia).
3. Obec ako správca znižuje poplatok podľa § 63 písm. a) poplatníkovi o 50 % v časti obce
Zlobiny.
4. Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku podľa § 63 písm. a) je povinný poplatník
podať písomne do 30 dní od vzniku skutočnosti na odpustenie alebo zníženie, na predpísanom
tlačive obce, vzor ktorého tvorí prílohu č. 10 a 11 tohto VZN. V prípade nepredloženia žiadosti a
dokladov správcovi v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok neodpustí ani nezníži.
5. Obec nie je povinná vrátiť poplatok podľa § 64 písm. a) nižší ako 3 €.

IV. časť
Spoločné ustanovenia
§ 68
Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec Podlužany prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce.
§ 69
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. V neupravených otázkach platia ustanovenia Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a Zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
a Zákona č. 223/2011 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Nadobudnutím právoplatnosti tohto VZN sa rušia doteraz platné VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2014
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podlužanoch
na svojom zasadnutí dňa 14.12.2015 uznesením č. R-4/4/2015
4. Toto VZN obce Podlužany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

Ing. Pavel Miksa, v. r.
starosta obce

