
 

 Obec Podkriváň  v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  

2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5       zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

neskorších predpisov u s t a n o v u j e   

                                     Návrh 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E 

PODKRIVÁŇ 

č. 1/2015  zo dňa …........... 

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I  MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 

POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY 

 

 na kalendárny rok 2016 

 

 

                                                                                           § 1 

 Základné  ustanovenie 

 

   1. Obecné zastupiteľstvo v Podkriváni  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, 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  z a v á d z a   

s účinnosťou od 1. januára 2016 

1) daň z nehnuteľnosti  

2) miestne dane 

3) miestny poplatok za komunálny odpady a drobné stavebné odpady 

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností, 

miestnych daní a miestnom poplatku na území obce Podkriváň v  zdaňovacom období roku 2015.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVÁ  ČASŤ. 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Čl.I. 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V 

§  2 

 Základ dane 

1 .Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 

trávnaté porasty, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 

pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/04 Z.z. 

2.Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky,  na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a 

ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery 

pozemkov v m2 a hodnota pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku. 

3.Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria,  stavebné pozemky a ostatné 

plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 

uvedenej v prílohe č.2 zákona číslo 582/2004 Z.z. 
   

§ 3  

Sadzba dane 

   (1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Podkriváň, ročnú sadzbu dane z pozemkov:  

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,60% 

b) záhrady 0,40% 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40% 

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

vodné plochy 1,00% 

e) stavebné pozemky 0,40% 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

ČL.II 

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B 

 

§ 4  

Sadzba dane 

 

       1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce  Podkriváň,  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 

aj začatý m2 zastavanej plochy.  

       

a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  

b) 0,070 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu , 

c) 0,230 € za chaty stavby na individuálnu rekreáciu,  

d) 0,166 € za samostatne stojace garáže,stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnené 

pod zemou, 

e) 0,498 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané 

na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  

f) 0,498 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  

g) 0,070 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

      

     (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 

€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 

 

 



 

 

Čl.III 

 

D A Ň   Z  B Y T O V 

 

 

§ 5  

Sadzba dane 

 

(1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce  Podkriváň je 0,039 € za každý aj začatý 

m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome. 

(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Podkriváň je za ročný aj začatý m2 

podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome je 0,039 €  za 

nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť. 

 

                                     § 6  

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

1./ Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov podľa  (§17 ods. 2 

zákona č.582/2004 Z.z. ) na: 

 -pozemky na ktorých sú cintoríny 

-pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 

-pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave 

 

2./ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto: 

        10% -zo stavieb, ktoré slúžia na trvalé bývanie pre občanov:  

       -starších ako 70 rokov 

                 -držiteľov ŤZP  a ZTP/S ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych        občanov, ktoré slúžia na 

trvalé bývanie 

Uplatniť si môžu len jednu zľavu! 
 

 



 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

MIESTNE DANE 

Čl.IV 

DAŇ ZA PSA 

      §7  

         Sadzba dane  

1.   Daň za psa je: 

a)  chovaného v rodinných domoch v intraviláne obce sa určuje sadzba dane 

 vo výške  5 EUR 

b) chovaného v rodinných domoch v priľahlých častiach   

obce/D.Bzová,Bukovinka,Ivanišovo / 4 EUR 

c) chovaného v rodinných domoch na ostatných lazoch 2,70 EUR 

d) chovaného v podnikateľskom subjekte: právnická osoba a fyzická    osoba 

podnikateľ 17 EUR  

e) za každého tretieho psa a každého ďalšieho  sa zvyšuje ročný poplatok o 

100%. 

 

       § 8 

     Vyrubenie a splatnosť dane  

      

1.Obec vyrubí daň platobným výmerom.Vyrubená daň bude splatná do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 
2. V ďalších obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná do 31.januára v 

hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane. 

Čl. V 

DAŇ ZA UŽÍVANIE   VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

       §9  

Predmet dane 

   1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie 

motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 



2.  Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú všetky verejnosti prístupné pozemkv vo vlastníctve  

obce – miestne komunikácie, chodníky, námestia a parkoviská. 

3. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba  podnikateľ užívať verejné 

priestranstvá na: 

a) umiestnenie zariadenia alebo  automobilu slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo  predaj 

b) umiestnenie  stavebného zariadenia, umiestnenie skládky materiálu 

c) trvalé  parkovanie vozidla alebo pravidelne využívané dočasné parkovanie vozidla 

 
4. Pri    trvalom    alebo   dočasnom   parkovaní   odstaviť   vozidlo   v   minimálnej   

vzdialenosti 0,50 m od hrany  miestnej komunikácie.  

     §10  

                                                                      Základ dane 

Základom  dane  za užívanie verejného priestranstva  je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.   

            

                                                                                                   §11 

          Sadzba dane 

1. Daň podľa § 9 ods.3 písm. a) je 2,00 EUR za jedno zariadenie a každý začatý deň.  

2. Daň podľa § 9 ods. 3 písm. b) je  0,17 EUR za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitne 

užívaného verejného priestranstva. 

 

3. Daň  podľa § 9 ods. 3 písm. c) je 0,17 EUR za jedno parkovacie miesto 

                                                                                                        §12 

Spoločné ustanovenia 

1. Daňovník  ohlasuje   vznik  daňovej  povinnosti  ihneď  po   začatí   užívania   verejného priestranstva, 

zánik ohlasuje ihneď po ukončení verejného priestranstva u správcu dane. 

       2.Daň  za užívanie  verejného  priestranstva je splatná najneskôr pri ohlásení ukončenia 

         užívania. Daň sa platí v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu                     dane. 

 

 

Čl.VI  



DAŇ ZA UBYTOVANIE. 

§13 

Predmet dane. 

Predmetom dane za ubytovanie zje odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 

759 Občianskeho zákoníka v ubytovacom zariadení (ďalej len zariadenie) ,ktorým je 

hotel,motel,penzión,apartmánový dom,kúpeľný dom,ubytovacie zariadenie,rodinný dom,by t 

v bytovom dome,turistická ubytovňa.  

§14 

Daňovník a  platiteľ.  

Daňovníkom je fyzická osoba,ktorá sa v  zariadení ubytuje.Platiteľom je prevádzkovateľ 

zariadenia,ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje  

§ 15 

Základ dane  

Základom dane je počet prenocovaní. 

§ 16 

Sadzba dane. 

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,33 € na osobu a  prenocovanie. 

§ 17 



Povinnosti platiteľa.  

1.Platiteľ dane,ktorý je prevádzkovateľom zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné 

ubytovanie je povinný registrovať sa u správcu dane,t.j. na Obecnom úrade v  Podkriváni do 

30 dní od začatia činnosti.  

2.Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb -

knihu ubytovaných.V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany 

a a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane,do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na 

opečiatkovanie a  potvrdenie správnosti začatia evidencie.Kniha ubytovaných musí 

obsahovať:  

-meno a priezvisko ubytovaného,číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,tr valý 

pobyt,dátum príchodu a  odchodu. 

Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť  knihu ubytovaných pri kontrole 

alebo ju doručiť správcpvi dane v  lehote stanovenej vo výzve.  

3.Platiteľ dane je povinný vyberať daň od ubytovaných hostí a  vydať daňovníkovi potvrdenie 

o zaplatení dane.  

4.Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka vyhotoviť Hlásenie k  dani za ubytovanie 

podľa evidencie o ubytovaných osobách s  vypočítaním sumy dane a  doručiť ho správcovi 

dane,vždy do 15 dní od ukončenia príslušné ho štvrťroka.  

§ 18 

Platenie dane.  

1.Daň za ubytovanie je splatná bez vyrúbenia do 15 dní od ukončenia príslušného štvrťroka 

a to týmito spôsobmi:  

a/v hotovosti priamo do pokladne správcu dane  

b/bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.  



 

              DAŇ ZA PREDAJNÉ   AUTOMATY  

          §19  

Sadzba dane 

Daň je 33  EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

           §20  

          Spoločné ustanovenia 

1. Daňovník je  povinný  písomne  ohlásiť  vznik  daňovej  povinnosti  do  30 dní  odo dňa 

uvedenia  predajného  automatu  do prevádzky, jeho umiestnenie a súčasne zaplatiť daň  na 

zdaňovacie obdobie.  Pri zániku  daňovej  povinnosti  je stanovená na ohlásenie zániku 30 

dňová lehota. 
§21 

Vyrubenie a splatnosť dane 

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

Čl.VII  

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE  

                                                                 §22                                       

     Sadzba  dane 

 

  Daň je 33 EUR  za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

§23 

                       Spoločné ustanovenia.  

 

Daňovník   je  povinný   písomne  ohlásiť   vznik  daňovej  povinnosti   do   30  dní  odo  dňa 

uvedenia nevýherného hracieho automatu do prevádzky, jeho umiestnenie a typ, súčasne zaplatiť daň na 

zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 daňová lehota. 

 

       § 24 



Vyrubenie a splatnosť dane 

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

 

TRETIA  ČASŤ 

 

Čl.VIII 

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ   
STAVEBNÉ ODPADY 

§25  

Predmet poplatku 

1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady,  drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce. 

      Do miestneho poplatoku sa náklady  za triedený zber  sa započítavajú len za obdobie 01.01.2016-

30.06.2016.Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zabezpečenie zberných nádob. 

2. Poplatníkom je: 
 

a) fyzická osoba,  ktorá  má v  obci  trvalý  alebo  prechodný  pobyt, alebo osoba,  ktorá je na 

     území  obce   oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosti uvedené v  (§77 ods.2 písm.  a)    

     „zákona“), 

b) právnická osoba   oprávnená  užívať  nehnuteľnosti  na   území  obce  na  iný  účel ako na 

     podnikanie, 

c) podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na účel podnikania. 

 

3. Poplatník    je vždy  platiteľom  poplatku. V prípade  spoluvlastníctva k nehnuteľnosti  je 

platiteľom     poplatku    spoluvlastníkmi   určený  zástupca,   keď   k       určeniu  zástupcu 

spoluvlastníkmi  nedôjde,  zástupcu  určí  obec.  V  spoločnej domácnosti poplatníkov môže 
plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich. 

§ 26 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad je: 

a) pre poplatníka podľa § 25 ods. 2 písm. a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie 

podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu. 

0,044 za osobu a kalendárny deň t.j. 16,06 osoba / rok  



b)  pre poplatníka  podľa § 25 ods. 2 písm. a) pri nehnuteľnosti  na území  obce, ktorú užíva 

alebo je oprávnená užívať fyzická osoba,  ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v meste 

trvalý alebo prechodný pobyt( napr.rekreačná záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže a pod. ) 
0,044 za osobu a kalendárny deň t.j. 16,06 osoba / rok  

c) pre poplatníka podľa §25 ods. 2 písm. b) pri nehnuteľnosti, ktorá sa nevyužíva na podnikanie: 
0,044 za osobu a kalendárny deň t.j. 16,06 osoba / rok  

 

d) pre poplatníka  podľa § 25 ods. 2 písm.c) pri nehnuteľnosti , ktorá sa využíva na podnikanie 

0,055 za osobu a kalendárny deň 

2./ Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady: 

   -pre poplatníka ,ktorý odovzdá drobný stavebný odpad na zbernom mieste obce   0,04625 €/kg 

3./ Pri určovaní sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady  pre skupinu poplatníkov uvedenú v § 25 

ods. 2 písm. c/ tohto VZN t.j podnikatelia , kde je sadzba  poplatku 0,055 € / osoba /kal. deň,  poplatok sa 

určí ako: 

súčin sadzby poplatku 0,055 €, počtu dní v kalendárnom roku,  počas ktorých poplatníkovi  vzniká 

poplatková povinnosť a ukazovateľa  dennej produkcie. 

 

Ukazovateľ dennej produkcie(UDP) sa určí ako súčet priemerného počtu zamestnancov  pripadajúcich na 

určené obdobie  neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený 

koeficientom stanovených obcou podľa toho,  akú podnikateľskú činnosť poplatník v určenom období 

vykonáva   

 ak ide o poplatníka , ktorý na území obce  poskytuje reštauračné , kaviarenské , alebo iné pohostinské 

služby, do ukazovateľa produkcie sa započíta aj priemerný počet využívaných miest určených na 

poskytovanie  týchto služieb 

 ak ide o poplatníka , ktorý na území obce poskytuje zároveň reštauračné, kaviarenské a aj ubytovacie 

služby , do  ukazovateľa produkcie sa  započíta okrem počtu zamestnancov len priemerný počet miest  

určených na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinných služieb. 

Koeficienty obec stanovuje nasledovne:  

Koeficient: 0,7: - pohostinstvá, reštaurácie, stravovacie zariadenia, bufety , potravinárske           

predajne, ovocie,zelenina,kvetinárstva, cukrárne, pošta, kamenárske firmy    

Koeficient: 1:     - autoservis, pneuservis 

      - predajne textilu, hračiek, drogéria, rozličný tovar, stavebniny 

   - lekárne, predaj zdravotníckych potrieb 

   - krajčírstva, šitie odevov 



   - novinové stánky  

   - poľnohospodárske družstvo 

                         - poľovnícke združenie 

                         - drobné prevádzky a dielne 

§27 

Vyrubenie poplatku 

1. Obec vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím.   

2. Poplatníkovi – fyzickej osobe podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona poplatok sa vyrubí rozhodnutím podľa 

počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu   v  obci  podľa  stavu  k 1.1. bežného   

spoplatňovacieho   obdobia. V priebehu    obdobia správca vyrubí alebo upraví poplatkovú  povinnosť 

poplatníkovi rozhodnutím       podľa  počtu  dní  počas  ktorých  má  evidovaný   trvalý  alebo prechodný 

pobyt alebo   počas ktorých užíva alebo je oprávnený užívať na území obce. 

3.Poplatok za drobný stavebný odpad sa nevyrubuje.Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne Obecného 

úradu v Podkriváni pri odovzdaní odpadu. 

§28 

Splatnosť poplatku 

1. Splatnosť   poplatku   pri    vyrubení   rozhodnutím   je  15   dní   odo  dňa    nadobudnutia  

právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu spoplatňovacieho obdobia vyrubený poplatok je  splatný 

naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia  pokiaľ správca poplatku neurčí v 

rozhodnutí jeho splatnosť inak 

3. Poplatok platí v hotovosti do pokladne správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave. 

§29 

Zmiernenie a odstránenie  tvrdosti  zákona 

1. Správca poplatkov  ustanovuje  v zmysle § 82 ods. 4 zákona , že zníži poplatok  za obdobie v bežnom 

spoplatňovacom období, na základe predložených dokladov preukazujúcich  dôvod zníženia poplatku: 

a) ak poplatník študuje mimo obce  a je ubytovaný v ubytovacom zariadení …..........85% 

b ) ak poplatník v určenom období sa nachádza dlhodobo v zahraničí..........................85 % 

c) ak poplatník separuje zložky komunálneho odpadu- sklo, papier, kovy , biologicky    

    rozložiteľný odpad.......................30 % 

d) ak poplatník žiada o zníženie poplatku podľa §82 ods.2 zákona , obec poplatok zníži na 0,0066 € na osobu 

a deň za obdobie, na ktoré poplatník preukáže že danú nehnuteľnosť neužíval. 



e) ak poplatník má  v obci prechodný pobyt a je poplatníkom v obci s trvalým pobytom........... 

    ..........70% 

2./ Doklady potrebné pre uznanie zníženia resp. odpustenia poplatku: 

k bodu (a) – potvrdenie z ubytovacieho zariadenia príp. potvrdenia o návšteve školy, alebo          čestné 

prehlásenie že pracuje a je ubytovaný mimo obce, 

k bodu (b)- čestné prehlásenie poplatníka alebo rodinného príslušníka že sa v obci nezdržiava,         

príp. potvrdenie o pobyte, 

k bodu (c)- čestné prehlásenie poplatníka o separovaní odpadu,  

k bodu (d)- čestné prehlásenie poplatníka, faktúra  za odobranú elektriku na danú               

nehnuteľnosť za uplynulý rok,  

k bodu (e)- doklad o zaplatení poplatku v obci v ktorej má trvalý pobyt. 

3./ Doklady preukazujúce  dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku a žiadosť o zníženie alebo odpustenie 

poplatku je poplatník povinný  predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.3. príslušného  spoplatňovacieho 

obdobia alebo do 30 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie resp. odpustenia poplatku. 

V prípade predloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom 

spoplatňovacom období zníži rozhodnutím. 

4./Zníženie poplatku  si môže poplatník uplatniť iba z jedného dôvodu  uvedeného v §23 ods. 1 v bodoch 

a,b,c,d,e. 

5./Neuplatnenie zníženia resp.odpustenie poplatku má za následok zánik nároku na zníženie resp. 

odpustenie poplatku v bežnom spoplatňovacom obdob 

§ 30 

 Záverečné ustanovenie 

 

     (1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje  Všeobecne záväzné 

nariadenie o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady platné na rok 2015 č. 1/2014 zo dňa 12.12.2015. 

 

     (2) Obecné zastupiteľstvo obce Podkriváň sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani 

z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2016 uznieslo dňa ....12.2015, uznesenie č...., bod ... ods.... 

 

(3) Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli obce 



v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 

26.11.2015.  

 

Pripomienky k návrhu boli uplatnené v počte.  

 

 

§ 31 

Účinnosť 

 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

 

VYVESENÉ:26.11.2015                                                                       ZVESENÉ:  

 

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

                                                                                                          starosta  obce  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 


