
 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 1/2017 

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

  

na území Obce Dolná Trnávka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN č. 1/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Trnávka, dňa: 20.11.2017 

VZN č. 1/2017 schválené dňa: 8.12.2017 

VZN č. 1/2017 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2018 

 

 



  

2 

 

 

Obec Dolná Trnávka v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Trnávka 

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

 (ďalej len „VZN“): 

Obec Dolná Trnávka ukladá s účinnosťou od 1. januára 2018 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a miestne dane: 

1) Daň z nehnuteľností 

2) Daň za psa 

3) Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Článok I 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb 

c) daň z bytov 

Článok I/1 

DAŇ Z POZEMKOV 

Základ dane 

(1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pôdy podľa jednotlivých druhov pozemkov: 

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§6 ods. 1, písm. a)    0,2549 € / m2 

b)  trvalé trávne porasty          0,0421 € / m2 

c)  záhrady         1,3200 € / m2 

d   zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     1,3200 € / m2 

e)  stavebné pozemky          13,270 € / m2 

 

Správca dane ustanovuje, hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí 
výmera pozemku v m2 

f)  pre pozemky druhy lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a 
ostatne hospodársky využívané vodné plochy na    0,1659 € / m2 
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Sadzba dane 

(1)  Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:  

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,80 %  

b) záhrady 1,0 %  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,0 % 

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

využívané vodné plochy 0,80 %  

e)  stavebné pozemky 0,75 %  

 

Článok I/2 

DAŇ ZO STAVIEB 

Základ dane 

(1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.  

 

Sadzba dane 

(1)  Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v tomto všeobecne záväznom nariadení je za každý aj 

začatý m2 (§12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.) nasledovná:  

a)  0,066  eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu,  

b)  0,099 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu,  

c)  0,165 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,  

d)  0,165 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 

určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,  

e)  0,165 eura za samostatné stavby hromadných garáží  

f)  0,165 eura za samostatné stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou  

g)  1,991 eura priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h)  0,995 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  

i)  0,497 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
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Článok I/3 

DAŇ Z BYTOV 

Základ dane 

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

 

Sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 

priestoru (§ 16 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z.) 

a) 0,06 eura za byty 

b) 0,15 eura za nebytové priestory 

c) 1,20 eura za nebytové priestory na podnikanie 

 

Článok I/4 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

(1)  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§17 ods. 2 zákona   

č. 582/2004 Z. z.) na:  

a)  pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk  

b)  pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky. 

 

 

Článok II 

DAŇ ZA PSA 

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

osobou.  

(2)  Predmetom dane za psa nie je:  

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

b) pes umiestnený v útulku zvierat  

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

(3)  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba ktorá je  

a) vlastníkom psa alebo  

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

(4)  Základom dane je počet psov. 

(5)  Sadzba dane sa určuje nasledovne:  

a) 6,65 € ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome  

b) 15,00 € ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo umiestnený v 

podnikateľskom objekte.  

(6)  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 

predmetom dane.  
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(7)  Ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník je 

povinný podať čiastkové priznanie k tejto dani, správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo 

zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti 

dovtedy podanému priznaniu k príslušnej dani za psa. 

 

Článok III 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

(1)  Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva.  

(2)  Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala 

podľa osobitného zákona.  

(3)  Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia 

cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo 

stráženého parkoviska a podobne.  

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

(5)  Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .  

(6)  Sadzba dane sa určuje nasledovne:  

a)  Verejné priestranstvá - spevnené plochy  

- prenosné stánky do výmery 10 m2       2,00 euro/deň 

- prenosné stánky nad výmeru 10 m2       2,65 euro/deň 

- dopravný prostriedok/os. motorové vozidlo/, ktorého plocha slúži na predaj  2,65 euro/deň 

- trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore do výmery 5 m2  

           65,00 eur/rok 

- trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore do výmery 20 m2 

           99,58 eur/rok 

- umiestnenie skládky         0,06 eura/m2/deň 

b) Verejné priestranstvá - nespevnené plochy  

- umiestnenie skládky        0,06 eura/m2/deň  

(7)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva uvedeného 

v písomnej žiadosti daňovníka a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného 

priestranstva. Užívanie verejného priestranstva musí byť vopred ohlásené správcovi dane, alebo 

oznámené najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti správcovi dane.  

(8)  Daňová povinnosť zaniká dňom, keď je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené do pôvodného 

stavu. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 

pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na 

vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti 

neoznámi.  
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(9)  Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom 

priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, 

športové a verejnoprospešné účely. 

 

Článok V 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

(1)  Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 

(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

(2)  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.  

(3)  Základom dane je počet predajných automatov.  

(4)  Sadzba dane sa určuje vo výške 170,00 euro na jeden predajný automat a kalendárny rok.  

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

ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 

ukončilo jeho prevádzkovanie. 

(6)  Ak vznikne daňová povinnosť k tejto dani v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný 

podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.  

(7)  Ak daňovník podal daňové priznanie a daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia daňovník je povinný podať vždy čiastkové priznanie k tejto dani, správcovi 

dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je 

daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k príslušnej dani za 

predajné automaty.  

(8)  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane čiastkovým priznaním najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 

dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové 

priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.  

(9)  Prevádzkovateľ predajných automatov je povinný označiť predajný automat obchodným menom a 

sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný automat 

umiestnený. 

 

Článok VI 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

(1)  Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 

prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 

prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).  

(2)  Nevýherné hracie prístroje sú:  

a)  elektronické prístroje na počítačové hry,  

b)  mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  

(3)  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.  

(4)  Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.  

(5)  Sadzba dane sa určuje vo výške 70,00 € na jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  
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(6)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká 

dňom ukončenia ich prevádzkovania.  

(7)  Ak vznikne daňová povinnosť k tejto dani v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný 

podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.  

(8)  Ak daňovník podal daňové priznanie a daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu 

zdaňovacieho obdobia daňovník je povinný podať vždy čiastkové priznanie k tejto dani, správcovi 

dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je 

daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k príslušnej dani za 

nevýherné hracie prístroje.  

(9)  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane čiastkovým priznaním najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 

dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové 

priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.  

(10)  Prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov je povinný označiť nevýherný hrací prístroj 

obchodným menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je 

nevýherný hrací prístroj umiestnený. 

 

Článok VII 

POPLATOK 

(1)  Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na 

území obce.  

(2) Poplatok platí:  

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.  

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.  

d) osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na rekreačné účely na území obce  

(3)  Sadzba poplatku  

a) 0,0438 eura pre fyzické osoby na osobu /kalendárny deň (0,04383 x 365 dní = 16,- €/osoba/rok) 

b)  0,233 eura pre ostatné podnikateľské subjekty na osobu / kalendárny deň,  

c)  0,030 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.  

(4)  Určenie poplatku  

a)  Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku na deň a počtu kalendárnych dní v určenom 

období pre fyzické osoby.  

b)  Poplatok pre právnické osoby a ostatných podnikateľov je určený ako súčin sadzby poplatku na 

deň, počtu kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. 
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c) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu zaplatí poplatník obci do 10 dní odo 

dňa odovzdania drobného stavebného odpadu na mieste určenom obcou; v hotovosti v pokladni 

obce, hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo bezhotovostným 

prevodom na účet obce. Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu si poplatník prevezme 

vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo 

prechodného pobytu, číslo OP) a údajom o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného 

odpadu, ktoré bude podkladom pre zaplatenie poplatku. Poplatok sa určí ako súčin sadzby 

poplatku ustanovenej v ods. c) a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu. 

 

(5)  Právnické osoby a podnikatelia sú povinní podať priznanie k poplatku na tlačive OcÚ do 31.1. 

zdaňovacieho obdobia. Platitelia poplatku podľa bodu 2a) sú povinní podať priznanie k poplatku 

na tlačive OcÚ iba v prípade ak žiadajú o úľavu a platitelia podľa bodu 2b) a 2c) d) na tlačive OcÚ 

najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú 

platiteľmi poplatku. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť:  

a)  svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 

b)  identifikačné údaje iných osôb, ak za neplní povinnosti poplatníka  

c)  ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo 

miesto podnikania, identifikačné číslo  

d)  údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa bodu 4, spolu s ohlásením predloží aj doklady 

potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku  

e)  všetky zmeny a zmeny v identifikačných údajoch platiteľov, ktoré sú rozhodné pre správne 

určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala 

(narodenie, úmrtie, prisťahovanie, odsťahovanie, vznik a zánik PO a FO - podnikateľov, zmena 

počtu zamestnancov u PO a FO - podnikateľov). Na vznik, zánik, zmeny, poplatku správca 

prihliada v priebehu roka vždy odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik, zánik, 

zmeny alebo zníženie poplatkovej povinnosti.  

(6)  Vyrubenie poplatku a splatnosť Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky 

poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.  

(7)  Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 

poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:  

a)  poplatník nesmie byť dlžníkom obce  

b)  musí zaniknúť dôvod spoplatnenia a to zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, alebo zánik 

práva užívania nehnuteľností Obec ustanovuje, že na základe podaného priznania k poplatku 

poplatníkom zníži o 8,00 eur ročný poplatok za osobu v bežnom zdaňovacom období  

- ak sa poplatník na území obce nezdržiava - fyzická osoba, ktorá je študentom dokladmi 

preukazujúcimi dôvod zníženia poplatku sú napr. potvrdenia o štúdiu, alebo potvrdenie 

študentského domova alebo internátu o ubytovaní Obec na základe podaného priznania k 

poplatku zníži poplatok alebo odpustí i za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže 



  

9 

 

na základe podkladov, alebo čestným prehlásením, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú 

hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:  

Pri práci vykonávanej v zahraničí 

 • potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, 

alebo kópiou pracovnej zmluvy 

• Čestné prehlásenie o dĺžke pobytu mimo územia štátu, resp. obce  

Pri prechodnom pobyte v inej obci:  

• potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa 

zdržiava a býva.  

• doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí  

• potvrdenie nápravno-východného zariadenia o výkone väzby alebo trestu  

• potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, alebo kópiou 

rozhodnutia o prijatí do sociálneho zariadenia Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné 

doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to: Pri práci 

vykonávanej mimo územia obce  

• potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, 

alebo kópiou pracovnej zmluvy  

• Čestné prehlásenie o dĺžke pobytu mimo územia obce Ak si v zdaňovacom období poplatník 

neuplatní nárok na zníženie poplatku do 30.11. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti 

a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/ nárok na zníženie poplatku za toto 

obdobie zaniká. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie 

tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  

 

Článok VIII 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1)  Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva na svojom území Obec Dolná Trnávka.  

(2)  Pokiaľ v tomto „VZN“ nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov. 

(3)  VZN č. 1/2017 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 4/12/2017dňa 8.12.2017 

a ruší sa ním VZN č. 2/2010.  

(4)  VZN č. 1/2017 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018. 

 

 

 

 

       

 

Ing. Katarína Lajčiaková 

     starostka obce 
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OBEC Dolná Trnávka, 966 21 OBECNÝ ÚRAD Dolná Trnávka č.66 

 

Priznanie k poplatku za odpad - FO 

za rok .............. 

 

Platiteľ poplatku:  ........................................................................................................................................... 

Dátum nar.......................................................................................................................................................  

(Uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá bude platiť poplatok za rodinu.)  

Adresa trvalého pobytu .......Dolná Trnávka č.....................................................  

Adresa skutočného pobytu .................................................................................  

(Osoby trvalo prihlásené na jednej adrese, skutočne bývajúce na inej adrese.)  

Počet osôb spolu vrátane platiteľa .............. Údaje o rodinných príslušníkoch . 

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

(meno, priezvisko, dátum nar. .......................................................... ............................  

príp. adresu trvalého pobytu) ........................................................... ............................ 

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

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

Žiak resp. študent študujúci a bývajúci mimo trvalého bydliska nad 15 rokov  

(Uviesť meno, priezvisko študenta, pri požadovanom znížení poplatku predložiť doklad o štúdiu.) 

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

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

Osoba prihlásená na trvalý pobyt na území obce, ak sa nezdržiava na území obce, viac ako 90 dní v 

zdaňovacom období po predložení príslušných dokladov. (Uviesť meno, priezvisko osoby, predpoklad. 

dĺžku pobytu mimo územia štátu, resp. obce.) 

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

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

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

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

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

Čestne prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude 

správca poplatku postupovať v zmysle §21, odst. 1 písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov. Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku 

za odpad. Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za 

komunálny odpad.  

V Dolnej Trnávke, dňa .............................    ................................................  

Podpis  
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OBEC Dolná Trnávka, 966 21 OBECNÝ ÚRAD Dolná Trnávka č.66 

 

Priznanie k poplatku za odpad - PO , FO podnikateľ 

za rok .............. 

 

 

Názov právnickej osoby ...........................................................................................................  

IČO: ........................... DIČ: ........................... č. tel.: ......................fax:........................  

Sídlo ....................................................................................................................... 

email: ..................................................  

Miesto podnikania: ...............................................................................................  

Názov banky: ................................................... 

Číslo bankového účtu: ..................................  

Názov prevádzky .......................................................  

dátum zriadenia prevádzky ....................... dátum ukončenia prevádzky......................  

1) počet zamestnancov, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku boli u poplatníka v pracovnoprávnom 

vzťahu resp. inom obdobnom vzťahu. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu 

sa započítava aj táto osoba: počet .................  

 

2) počet zamestnancov, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku boli u poplatníka v pracovnoprávnom 

vzťahu resp. inom obdobnom vzťahu a majú trvalý pobyt resp. prechodný pobyt v obci Dolná Trnávka: 

počet ...........................  

 

Prehlasujem, že uvedené skutočnosti sú pravdivé. V prípade zistenia nepravdivých údajov, bude správca 

poplatku postupovať v zmysle §21, odst. 1 písm f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v priznaní k poplatku za 

odpad. Správca poplatku použije uvedené údaje len pre spracovanie miestneho poplatku za komunálny 

odpad. 

 

 

 


