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         OBEC DOLNÉ SRNIE      
    

  

  

  

Návrh  

  

  

         Všeobecne záväzné nariadenie 

                          č. 1/2019 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie 

 

Návrh VZN č.1/2019 :  

a) vyvesený na úradnej tabuli obce Dolné Srnie dňa: 27.11.2019 

b) zverejnený na webovom sídle obce Dolné Srnie dňa: 27.11.2019 

c) zvesený dňa:  

 

Pripomienky zasielať : 

- Písomne na adresu: Obec Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242 

- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Dolnom Srní  

- Elektronicky na e-mailovú adresu: starosta@dolnesrnie.sk, sekretariat@dolnesrnie.sk  

 

 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 11.12.2019  

Doručené pripomienky (počet) : ..............   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa .................... 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Srní dňa .......  uznesením č. 

............ 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Dolné Srnie dňa :  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa : ..................  

VZN nadobúda účinnosť dňom ............  

 

 

 
úradná pečiatka    Ing. Juraj Hamaj 

  s erbom obce       starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Srnie podľa § 6 ods. 1  zákona SNR 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 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Srnie 

č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017,  o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Dolné Srnie v znení takto:  

 

I. časť 

 
1. V časti –  I. § 7 Platenie dane sa mení bod č. 2, ktorý znie : Správca dane na príslušný 

    rok určuje,  že vyrubená daň je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia. 

 

2. V časti – II. § 8 Daň za psa sa mení bod č. 4 sadzba dane z 4,-€ za jedného psa 

a kalendárny rok na 5,-€  za jedného psa a kalendárny rok 

 

 3. V časti – VII. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

    § 13 Sadzba poplatku sa mení bod č. 2 sadzba poplatku  

z a) základná sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do separovaného zberu 

        odpadu, je určená vo výške 0,0493 € na osobu na deň; poplatok podľa predchádzajúcej  

        vety sa platí paušálne na obdobie jedného roka vo výške 18,- € na osobu, 

na a) základná sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do separovaného 

        zberu odpadu, je určená vo výške 0,063 € na osobu na deň; poplatok podľa  

        predchádzajúcej vety sa platí paušálne na obdobie jedného roka vo výške 23,- €   

        na osobu,  

 

z b) sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí sa nezapoja do separovaného zberu odpadu 

       je určená sadzbou 0,0822 € za osobu a kalendárny deň. Poplatok podľa predchádzajúcej   

       vety na obdobie jedného roka je vo výške 30,- €, 

na b) sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí sa nezapoja do separovaného zberu odpadu 

       je  určená sadzbou 0,110 € za osobu a kalendárny deň. Poplatok podľa  

       predchádzajúcej  vety na obdobie jedného roka je vo výške 40,- €, 

 

z c) sadzba poplatku pre podnikateľov je určená vo výške 0,0822 € za osobu 

       a kalendárny deň; poplatok podľa predchádzajúcej vety sa platí paušálne na obdobie 

       jedného roka vo výške 30,- € na osobu, 

na c) sadzba poplatku pre podnikateľov je určená vo výške 0,110 € za osobu                                

       a kalendárny deň; poplatok podľa predchádzajúcej vety sa platí paušálne na obdobie 

       jedného roka vo výške 50,- € na osobu, 

 

z d) sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí vlastnia v obci rodinný dom, chalupu, ale 

       trvalý pobyt majú mimo obce, bude určená sadzbou vo výške 9,-€ za nehnuteľnosť 

       na kalendárny rok, to znamená 50% zo základnej sadzby na osobu a kalendárny rok, 

na d) sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorí vlastnia v obci rodinný dom, chalupu, ale 

       trvalý pobyt majú mimo obce, bude určená sadzbou vo výške 11,50 € za nehnuteľnosť 

       na kalendárny rok, to znamená 50% zo základnej sadzby na osobu a kalendárny rok. 
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4. V časti – VII. § 15 Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku sa mení bod č.2, 

ktorý znie: Poplatok vyrubený Rozhodnutím je splatný do 31. mája bežného zdaňovacieho 

obdobia. V prípade vzniku poplatkovej povinnosti a vyrubenia poplatku v priebehu roka je 

poplatok splatný do 15 dní od doručenia Rozhodnutia. 

 

5. V časti – VII. § 16 Osobitné ustanovenia (zníženie, odpustenie poplatku) sa mení v bode 

č.2, ktorý znie: Obec poplatok zníži o 30% na základe žiadosti s predloženým dokladom 

preukazujúcim zdržiavanie sa mimo trvalého pobytu: 

- z dôvodu výkonu zamestnania mimo územia obce - potvrdením od zamestnávateľa   

o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo   územie 

obce,   

- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,  

- doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení.  

Za dlhodobé zdržiavanie mimo územia obce sa považuje doba minimálne 90 dní v kalendárnom 

roku. 

5. V časti – VII. § 16 Osobitné ustanovenia (zníženie, odpustenie poplatku) sa mení v bode 

č.3, ktorý znie: Doklady na uplatnenie úľav je potrebné doložiť vždy do 31.01. príslušného 

kalendárneho roka.  

 

 

IV. časť 

 

 
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Dolné Srnie dňa ...... 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2020. 

 

 

V Dolnom Srní, dňa ..................  

 

 

                                                                               ........................................ 

       Ing. Juraj Hamaj   

            starosta obce 


