
OBEC KRASKOVO 
 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Kraskovo, ktorým sa mení VZN č. 1/2017 

 

 
Obecným  zastupiteľstvom  v Kraskove schválené všeobecne záväzné nariadenie zverejnené v 

zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2019 
Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 30.11.2019 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2019 
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.12.2019 
Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu Obecný úrad Kraskovo č. 67, 
980 26 Lukovištia 

- Elektronicky na: kraskovo.obec@gmail.com 
 

 

Počet doručených pripomienok:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 
 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené 
poslancom dňa: 

 

Schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:  
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020 

 
 
 
 
 
 
 

za obec: 

Ján Blaho 

starosta obce 

mailto:kraskovo.obec@gmail.com


1 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kraskovo 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“) vydáva toto 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE - N Á V R H 

č. 1/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  

a drobné stavebné odpady  

na území obce Kraskovo, 

ktorým sa mení VZN č. 1/2017 

 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE  

Čl. 1 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Kraskovo: 

a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len „poplatok“) 

b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť 

daňovníka a poplatníka 

c) ustanovuje podmienky pre zníženie dane, pre zníženie poplatku a pre odpustenie 

poplatku. 

 

Čl. 2 

 

(1) Obec Kraskovo na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností 

b) daň za psa 

c) daň za ubytovanie 

(2) Obec Kraskovo na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Čl. 3 

Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov 
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DAŇ Z POZEMKOV 

Čl. 4 

 

(1) Daňovníkmi dane z pozemkov  sú  tí,  ktorí  sú  uvedení  §  5  zák.  č.  582/2004 Z.z. o 

miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„zákon o miestnych daniach“). 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Kraskovo v členení podľa § 6 

ods. 1 až 7 o miestnych daniach. 

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o 

miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzkovať vždy k 1.januáru zdaňovacieho 

obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca nebude 

prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou 

(4)  Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona určuje 

v obci nasledovne: 

 

Písmeno Predmet dane Hodnota 
pozemku  m2 

 Sadzba 
pozemku 

 

a) 
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 

 trvalé trávne  porasty 

0,24        

0,06 

 0,75%  

0,75% 

 

b) záhrady 1,32  0,50%  

c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32  0,50%  

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

0,11  0,75% 
 

e) 
Stavebné pozemky, ostatné plochy okrem stavebných 

plôch 
13,27  0,50% 

 

 

 
DAŇ ZO STAVIEB 

Čl. 5 

 
(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 Kraskovo, ktoré majú jedno a viac 

nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na 

daňovú povinnosť nemajú vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala používať. 

(3) 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. 

(4) Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb správca dane v zmysle § 12 ods. 2 zákona určuje v 

obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

 

Písmeno Predmet dane Sadzby stavieb 

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

hlavnú stavbu 

0,05 € 

b Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 

0,10 € 
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DAŇ Z BYTOV 

Čl. 6 

(5) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v § 13 zákona o miestnych daniach. 

(6) Predmetom dane z bytov v bytovom dome sú byty a nebytové priestory, ktoré nadobudli do 

vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa za 

zdaňovacie obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa považuje za nebytový priestor. 

(7) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

(8) Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb správca dane v zmysle § 12 ods. 2 zákona určuje v 

obci za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: 

 

Písmeno Predmet dane Hodnota pozemku 

a Za byt 0,05 € 

b Za nebytový priestor 0,05 € 

 

DAŇ ZA PSA 

Čl. 7 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou  

osobou.  Predmetom  dane  za  psa  nie  je  pes  chovaný  na  vedecké  účely a výskumné účely, 

pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 

občan s ťažkým zdravotným poistením. 

(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa 

nedá preukázať, kto psa vlastní. 

(3) Základom dane je počet psov. 

(4) Obec určuje sadzbu dane na  5 €  za jedného psa na kalendárny rok. 

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po  mesiaci,  v 

ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká 

posledným dňom  mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

 
 

VYRUBENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A DANE ZA PSA 

Čl. 8 

(1) Daň z nehnuteľnosti a daň za psa vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa 

stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Sumu dane, 

ktorá je v úhrne najviac  1,50 €   nebude vyrubovať ani vyberať. 

(2) V prípade vzniku daňovej povinnosti k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia správca 

dane vyrubí pomernú časť dane za psa na základe čiastkového priznania k dani za psa. 

(3) Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím 

pomernú  časť  dane  z nehnuteľností  vydražiteľovi  alebo  dedičovi,   začínajúc  mesiacom,    v 

ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(4) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti rozhodnutím zástupcovi, 

ktorý  podal  príslušné   priznanie   a pri   bezpodielovom   spoluvlastníctve   manželov   tomu  z 

manželov, ktorý podal príslušné priznanie. 

(5) Podľa miestnych podmienok v obci Kraskovo  sa od dane zo stavieb oslobodzujú obecné budovy. 
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DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

Čl. 9 

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

Kraskovo, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

A. hlavné /štátne/  a všetky  vedľajšie  /miestne/  cestné  komunikácie  v celej  svojej  dĺžke a v 

šírke od krajnice po krajnicu, 

B. námestie  –  plocha  okolo  obecného úradu a plocha  pred  požiarnou zbrojnicou, 

C. všetky neknihované parcely v intraviláne obce Kraskovo. 

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a 

dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie  

               A. umiestnenie zariadenie slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

               B. umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia                    

                    iných atrakcií, 

               C. umiestnenie skládky. 

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v 

m2 alebo parkovacie miesto. 

(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 eur za každý aj začatý m2 osobitne 

užívaného verejného priestranstva a z každý aj začatý deň. Za dočasné parkovanie motorového 

vozidla je sadzba 0,50 eur za každý aj začatý deň a jedno parkovacie miesto. 

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania 

verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí 

užívania verejného priestranstva OcÚ v Kraskove – a to pred začatím osobitného užívania 

verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného 

priestranstva. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 

vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný aj skutočnosť, že osobitné 

využívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 

stavu. 

(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:  

               A. jednorázovo v hotovosti do pokladne OcÚ, 

                 B. pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej 

                    povinnosti na OcÚ, 

               C. pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní, a to týždennými alebo  

                   mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu  

                   miestnej dane na OcÚ pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti. 

  

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

Čl. 10 

(1) Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € za osobu a prenocovanie. 

 

 

NÁLEŽITOSTI  OZNAMOVACEJ  POVINNOSTI A SPÔSOB  

VEDENIA PREUKAZNEJ EVIDENCIE 

Čl. 11 

(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od 

vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, uvedenom v prílohe č. 1 tohto 

nariadenia. 

(2) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, 

číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných je platiteľ 

dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti knihu 

ubytovaných na overenie. 
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(3) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude uvedená 

sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa dane a 

podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej pokladne do knihy 

ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum. 

 

 

SPÔSOB PLATENIA DANE ZA UBYTOVANIE A JEJ ODVODU 

Čl. 12 

(1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom: 

a) v hotovosti do pokladne platiteľa dane 

b) bezhotovostným prevodným príkazom na účet platiteľa dane 

(2) Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovným spôsobom: 

a) na predpísanom tlačive, uvedenom v prílohe č. 2 tohto nariadenia, písomne oznámi správcovi 

dane výšku vybratej dane za kalendárny štvrťrok, a to do 10 dní po uplynutí štvrťroka, v 

ktorom bola daň vybratá, 

b) do 15 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň: 

1. v hotovosti priamo do pokladne správcu dane pri platbách do 500,00 € 

2. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v VUB Banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK93 0200 0000 0000 2662 1392 
 

 

 

      M I E S T N Y   P O P L A T O K 

 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  

STAVEBNÉ ODPADY 

Čl. 13 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného 

kuchynského a reštauračného odpadu 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 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 nachádzajúca sa na 

území obce na účel podnikania. 

(3)  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník 

nehnuteľnosti, v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti ručí zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi.  

(4)  Obec má zavedený množstvový  zber TKO: 

 množstvový  zber  pre   komunálne  odpady  pre   fyzické  osoby,   právnické  osoby a 

fyzické osoby – podnikateľov - ktorí žijú a podnikajú v katastrálnom území obce. 

 má zavedený množstvový zber pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín (ďalej len 

drobné stavebné odpady). 
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(5) Sadzba poplatku a hodnota koeficientu pre množstvový zber: 

1.  Sadzba poplatku pre osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci je 0,0466  € za osobu 

a kalendárny deň t.j. 0,0466 x 365 dní. 

2.  Sadzba poplatok pre osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v obci po dovŕšení veku 70 

rokov je 0,0356 € za osobu a kalendárny deň t.j. 0,0356 x 365 dní. 

3.  Sadzba poplatku pre osobu, ktorá v obci užíva rodinný dom alebo chatu na rekreačné účely je 

1,50 € za objekt a kalendárny mesiac t.j. 1,50 x 12 mesiacov. 

 

 

VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU 

Čl. 14 

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť 

poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu 

povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote, (t. j. do 30 dní odo dňa zániku 

poplatkovej povinnosti) a zároveň požiada o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti – 

príloha č. 3 tohto nariadenia. 

(2) Zníženie poplatku vo výške  50%: 

a) poplatník, ktorý je študentom a poskytuje sa mu internátne ubytovanie. K zníženiu je 

potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy za aktuálny rok alebo akademický rok, 

musí byť doložený originál. 

b) Poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo trvalého pobytu. Pre účely uplatnenia 

zníženia poplatku je potrebné doložiť doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je: 

- potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, 

- potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v zahraničí, 

- doklad o prechodnom pobyte alebo o pobyte v zahraničí. 

(3) Odpustenie poplatku: 

a) poplatník, ktorý je v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení 

poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby predloží žiadosť a potvrdenie o dobe 

pobytu   v takomto zariadení v príslušnom zdaňovacom období, pričom poplatok bude 

odpustený len za túto dobu, ak bude trvať pobyt dlhšie ako 3 mesiace. 

(4) Vrátenie poplatku: 

a)  ak poplatník, fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ uhradil správcovi dane 

vyrubený poplatok rozhodnutím na určené obdobie a v priebehu určeného obdobia zanikne 

jeho poplatková povinnosť, poplatník je povinný podľa § 22 ods. 1 písm. b) tohto 

nariadenia túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane a písomne požiadať o vrátenie preplatku, 

ktorej súčasťou bude fotokópia dokladu o úhrade poplatku. Po splnení podmienok správca 

dane vráti do 30 dní evidovaný preplatok poplatníkovi. Nárok na vrátenie pomernej časti 

zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi. 

b)  poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, správca 

dane na základe žiadosti pozostalých vráti alikvotnú časť preplatku. 
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA  

Čl. 16 

  

(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 

pri správe daní podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

(2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

V Kraskove  dňa 30.11.2019 ktoré sa uznieslo na jeho  prijatí, pričom bola splnená podmienka 

na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšina prítomných poslancov. 

(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia zaniká účinnosť Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Kraskovo č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zo dňa  14.12.2017, ako aj  účinnosť  dodatkov  k VZN č. 

1/2017. 

(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  Kraskove  dňa  30.11.2019 

 

 

 

 

        Ján  Blaho 

          starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený:            30.11.2019         Ján Blaho 

Schválený OZ:               30.11.2019                                                                        starosta obce 

Účinnosť nadobúda:    01.01.2020 
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Príloha č. 1 *nehodiace sa preškrtnúť 

 
Oznámenie 

o vzniku/zániku* platiteľa dane za ubytovanie 

 
 Platiteľ 

Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/ 

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

Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/ 

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

Dátum narodenia /IČO/: ...................................................... 

 
Podľa VZN č. 1/2020 a § 43 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 Kraskovo: 

 
*vznik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od ...................................................... v prevádzke zariadenia 

 
.............................................................,  adresa  zariadenia .................................................................. 

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

 
 

*zánik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od ...................................................... v prevádzke zariadenia 

 
............................................................., adresa zariadenia .................................................................... 

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

 
 

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane. 

 

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

 

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

podpis daňovníka 



9 
 

Príloha č. 2 

 

 
Obec Kraskovo 

 

 
 VEC: Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie 

 
 

Platiteľ dane za ubytovanie: 

Meno, priezvisko, titul/Názov organizácie: 

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

 
Adresa/Sídlo organizácie: 

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

 
IČO: .................................... DIČ: ................................ Dátum narodenia: ............................ 

 
 

týmto na základe VZN Obce Vavrišovo č. 5/2019 o miestnych daniach oznamujem Obci Kraskovo výšku 

vybratej dane za ubytovanie za: 

 
........... štvrťrok roku ....................  vo výške .............................. EUR. 

 
Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane. 

 

 

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

podpis platiteľa 
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Príloha č. 3 *nehodiace sa preškrtnúť 

Oznámenie 

o vzniku/ zániku* poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a *o prevzatí plnenia 

povinností poplatníka – fyzickej osoby – platenia miestneho poplatku za komunálne 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 Kraskovo, že mi vznikla/zanikla* 

poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady. 

 

Dátum vzniku/zániku* poplatkovej povinnosti: .............................. 

Poplatková povinnosť vznikla/zanikla* z dôvodu: 

a) prihlásenia/odhlásenia* trvalého pobytu s. č. ............., parcelné číslo ................... 

b) prihlásenia/odhlásenia* prechodného pobytu s. č. ............., parcelné číslo ................... 

c) užívania/neužívania* nehnuteľnosti s. č. ............., parcelné číslo ................... 

d) vzniku/zániku* oprávnenia užívania nehnuteľnosti s. č. ............, parcelné číslo ................... 

 
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 Kraskovo, že som zároveň 

prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady za nasledovných členov našej spoločnej 

domácnosti: 

Meno a priezvisko 
Dátum 

narodeni

a 

Vzťah 

k poplatníkovi 

dátum 

od do 

     

     

     

     

     

Z dôvodu zániku poplatkovej povinnosti zároveň žiadam o vrátenie pomernej časti zaplateného 

poplatku v hotovosti*, na číslo účtu IBAN* ........................................................ 

Zánik poplatkovej povinnosti poplatník preukáže predložením: potvrdenia o pobyte alebo platným 

občianskym preukazom, úmrtným listom, dokladom o prevode nehnuteľností. 

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

podpis poplatníka (zákonného zástupcu) 

 
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku. Podpisom poplatník vyjadruje súhlas so spracovaním 

poskytnutých osobných údajov. 
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Príloha č. 4 *nehodiace sa 
preškrtnúť 

 

Oznámenie 

o vzniku/zániku* poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – právnická osoba, 

fyzická osoba - podnikateľ 

 
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ: 

Názov alebo obchodné meno: 
............................................................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania: ............................................................................................................. 

PO - IČO: ........................ DIČ: ............................. FO – dátum narodenia ......................... 

 
 

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 

Vavrišovo, že mi vznikla/zanikla* poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady. 

Dátum vzniku/zániku* poplatkovej povinnosti: .............................. 

Poplatková povinnosť vznikla/zanikla* z dôvodu : ........................................................................... 
 

Údaje o nehnuteľnosti:         Súpisné číslo: ................... parcelné číslo: 
........................ 

 

Vzťah k nehnuteľnosti:        vlastnícke právo - áno/nie* nájomný vzťah - 
áno/nie* 

 

Druh a počet nádob na zber, prepravu a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu: 110 l počet ks 

240 l počet ................. ks 

1100 l počet ................. ks 

Počet vývozov za rok  : ............. 

Bankové spojenie a číslo účtu IBAN: ..................................................................................... 

Telefón ............................... e-mail: ............................................................................. 

 

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


