
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli  Obce   ŠTÍTNIK  dňa:   30.11.2009 
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce ŠTÍTNIK  dňa :  15.12.2009
VZN nadobúda účinnosť dňa :   1.1.2010                                                                               

           Obecné zastupiteľstvo v  ŠTÍTNIKU  v súlade  s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.  582/2004  Z. z.  o miestnych 
daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady     v znení 
neskorších predpisov a zákonov    v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce   ŠTÍTNIK   

                                                    

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE  č.      1 /2009

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

na   území   obce     Š T Í T N I K

Č A S Ť     I

Článok 1
Úvodné  ustanovenia

1.    Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje  podmienky ukladania miestnych daní  
a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné odpady /ďalej len „miestne dane 
a miestny poplatok“/ na území obce ŠTÍTNIK s počtom obyvateľov 1510.          
             
2.        Obec  ŠTÍTNIK     na svojom území  ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie.
      
 3.        Obec   ŠTÍTNIK   na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    a   drobné 
stavebné  odpady.
4.         Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, je kalendárny rok.

Č A S Ť     II

DAŇ   Z   NEHNUTEĽNOSTÍ

Článok 2
Daň z nehnuteľností, zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov 
v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
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DAŇ  Z  POZEMKOV

Článok 3
Hodnota pozemkov

1.    Hodnota  jednotlivých druhov pôdy a pozemkov v členení podľa §6 ods.1 písm.a), b), c), f), g), a h) 
je         v zmysle  ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. nasledovná  : 

a/  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                0,3167 €/m2     
b/  trvalé trávne porasty                                                0,0567 €/m2     
c/  záhrady                                                                         1,8500 €/m2    
f/  zastavané plochy a nádvoria                                       1,8500 €/m2      
g/  stavebné pozemky                                                     18,5800 €/m2      
h/  ostatné plochy okrem stavebných pozemkov              1,8500 €/m2       

2.      V zmysle §7 ods. 5) zákona,  správca dane  stanovuje  hodnotu  pozemkov 
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                                           0,1058 €/m2     -x

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy           0,1058  €/m2    -x

         -x - takto určená  hodnota  pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým 
posudkom podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty  
majetku.  Znalecké posudky preukazujúce hodnotu pozemkov daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v  
lehote na podanie daňového priznania v zmysle platných zákonov a predpisov..
 

Článok  4
Sadzba dane

1.      Správca dane v zmysle § 8 ods.2 zákona  určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky
  na území celej   obce   ŠTÍTNIK nasledovne  :

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                         0,80   %  zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty                                                           0,70   %  zo základu dane
c/ záhrady                                                                                 0,50   %  zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                   1,00   %   zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske 
    využívané vodné plochy                                                        1,00   %   zo základu dane
f/ zastavané plochy a nádvoria                                                 0,50  %   zo základu dane
g/ stavebné pozemky                                                                 0,50  %   zo základu dane
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                        0,50   %   zo základu dane.

         

 DAŇ  ZO  STAVIEB

Článok  5
Sadzba dane

l.             Správca dane na území celej obce Štítnik v zmysle § 12 ods.2 zákona určuje ročnú 
               sadzbu dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb  nasledovne  :
a/    0,060 €/m2 -  stavby na bývanie a drobné  stavby, ktoré  majú  doplnkovú funkciu  pre hlavnú 
                          stavbu           
b/    0,093 €/m2 - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby  pre  vodné  hospodárstvo,   
                            stavby využívané na   skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
                           vlastnú   administratívu 
c/   0,340  €/m2 - za   stavby  rekreačných  a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
                            rekreáciu  
d/  0,300  €/m2 - za  samostatne  stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
                            určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e/   0,600  €/m2  - za  priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
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                            stavby využívané na  skladovanie vlastnej produkcie vrátane   stavieb na vlastnú 
                            administratívu . 
f/   1,130  €/m2 - za   stavby  na ostatné  podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
                           administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou; 
g/  0,340  €/m2  - za   ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

2.      0,050  €/m2  -  Pri  viacpodlažných stavbách správca dane   určuje pre všetky druhy stavieb
                             príplatok   za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV

Článok  6
Sadzba dane

1.      Správca dane na území obce Štítnik  v zmysle § 16 ods.2 zákona určuje ročnú sadzbu dane 
         z bytov   takto :

a/     0,060  €/m2  -  za byty za každý aj začatý m2  plochy bytu a nebytového priestoru
b/     0,600 €/m2  -   za bytové a nebytové priestory v bytovom dome, ktoré  sa využívajú  na 
                               ostatnú podnikateľskú, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom

Článok  7
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

1.    Podľa miestnych podmienok  v obci ŠTÍTNIK sa od dane z pozemkov oslobodzujú 
 a/   pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky

       b/   pozemky verejne  prístupných  parkov, priestorov a športovísk

Článok  8
Platenie dane

1.      Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatností  platobného 
          výmeru.

2.          Vyrubená daň presahujúca    330,00  €   je splatná vo dvoch splátkach :
         -   60 %  vyrubenej dane do  15 dní od nadobudnutia právoplatností  platobného výmeru,
         -   40 %  vyrubenej dane      do    30. novembra   bežného roka.

3.     Spôsoby platenia  dane:
        a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu.
         b/ poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet obce č. 28626582/0200 vedený
            vo VÚB a.s., pob. Rožňava

Č A S Ť      III

DAŇ  ZA  PSA

Článok  9

       Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou. Predmetom dane za psa    n i e     j e    pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený 
v útulku zvierat, pes  so    š p e c i á l n y m     v ý c v i k o m,  ktorého vlastní   občan     s      ťažkým 
zdravotným     postihnutím.

Článok  10
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Sadzba dane

1.    Sadzba  dane  je  3,50  €    za  jedného psa  a   kalendárny rok.

2.    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 zaplatenú pomernú časť dane za 
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia.
3.     Zánik  daňovej povinnosti sa preukazuje   potvrdením veterinárneho lekára, čestným  prehlásením
4.    Spôsoby vyberania dane:
a/     v hotovosti do pokladne obecného úradu.
b/     poštovou zloženkou alebo bezhotovostným prevodom na účet obce č.28626582/0200.

Č A S Ť     IV

DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

Článok  11
 1.     Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva

2.      Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
        obce ŠTÍTNIK /a nie sú prenajaté podľa osobitného zákona/, 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/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,
     c/ námestie
     d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
     e/ trhovisko,

3.   Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie :
      a/  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia,
      b/  umiestnenie stavebného zariadenia,
      c/  skládky materiálov všetkého druhu,
      d/  trvalé parkovanie vozidla  na verejnom priestranstve,
      e/  poskytovanie dočasných reštauračných služieb, zariadenie cirkusu.

4.  Pre vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva je územie celej obce Štítnik zaradené v jednom 
cenovom   pásme.

Článok  12 
Sadzba  dane  

1.       Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva na území celej obce Štítnik  je  jednotná  
          a závislá  iba od spôsobu osobitného užívania : 
a/    0,35 €  -  za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj
                           začatý deň  slúžiaceho na poskytovanie služieb,  predajné služby,  podľa písm. a/ a 
                           b/  bodu 3 článku 11. 
b/   15,00 € -   ako paušálny poplatok na 1 mesiac za 1 predajný pult umiestnený na trhovisku, 
                         pri predaji  zeleniny, priesad.
c/     3,50 €  -   pri ambulantnom predaji  /napr. z motorového vozidla  za 1 predajné miesto   na 
                          trhovisku.
d/    0,035 € -   za  každý aj  začatý m2 a za každý aj začatý deň osobitne  užívaného verejného
                        priestranstva slúžiaceho na skladovanie  podľa bodu 3. písm. c/, d/, e/, článok 11.
e/   17,00 €  -   za  dopravný prostriedok/rok - Parkovanie  pre verejnú autobusovú dopravu    na 
                        osobitne určenom mieste.     

   
Článok  13
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Platenie dane

1.    Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
         právoplatnosti platobného výmeru. 
2.   Vyrubená  daň je splatná :
a/  jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/  pri  dobe užívania verejného  priestranstva najviac 15 dní, pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností 
na Obecnom úrade v    ŠTÍTNIKU  ,
c/  pri  dobe užívania verejného  priestranstva dlhšie ako 15 dní  týždennými  alebo mesačnými splátkami, 
pričom  termín a spôsob splátok  určí poverený  zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom  úrade v 
ŠTÍTNIKU   pri  ohlásení vzniku  daňovej povinnosti daňovníkom.

Č A S Ť   V.

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE

Článok  14

1.    Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
        poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2.    Sadzba dane  je 0,20 €    na osobu a noc. 
3.    Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej forme a mať v nej zapísaných 
        všetkých hostí vrátane detí a dbať o to aby kniha obsahovala minimálne zákl. údaje o daňovníkovi :
       meno, priezvisko, adresa, deň príchodu a odchodu, počet prenocovaní.
3.     Vybratú daň prevádzkovateľ  ubytovacieho zariadenie odvádza  obecnému úradu   polročne    na účet 
        obce  č.  28626582/0200.  

Č A S Ť   VI.

MIESTNY  POPLATOK
ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY  A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY

Článok 15
  
     Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len poplatok) sa platí za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Štítnik.

Článok 16
Poplatník

 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.     Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  platí  
iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto ustanovenia v obci  trvalý 
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pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako 
na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

3.   Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto 
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej 
povinnosti.

4.    V obci nie je zavedený množstvový zber.

Článok  17
Sadzba poplatku

1.    Sadzba  paušálneho poplatku  je :  0,0137 €    za osobu a kalendárny deň.  
2.    Pri výpočte obec Štítnik stanovuje  koeficient :   k  = 1.             

    

Článok 18
Určenie paušálneho poplatku

1.    Paušálny poplatok Obec  Štítnik určuje na kalendárny rok ako :

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude 
mať poplatník podľa §77 ods.2 písm.  a)  zák.č.582 2004 Z.z.  v obci  Štítnik  trvalý pobyt  alebo 
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie 
komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa §77 ods.2 písm. b) alebo písm. c) zák.č.582/2004.

 
2.    Poplatok pre poplatníkov podľa odseku 1  písm. a)  čl.16,   sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu 
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci Štítnik trvalý pobyt, 
resp. prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 
  
3.    Pre poplatníkov podľa odseku 1 písm. b) a c)  čl. 16  je sadzba poplatku určená ako súčin sadzby 
poplatku,  počtu  kalendárnych  dní  v určenom  období  a ukazovateľa  dennej  produkcie  komunálnych 
odpadov. 

Článok 19
Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov

1.    Pre poplatníkov poskytujúcich služby, v maloobchode, v určenom období je súčet priemerného počtu 
zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý alebo 
prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1.

2.      pre  poplatníkov poskytujúcich   ubytovacie  služby,  je  vypočítaný  ako  súčet  priemerného  počtu 
ubytovaných  osôb  (okrem  osôb,  ktoré  majú  v obci  trvalý  alebo  prechodný  pobyt)  a  zamestnancov 
pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 
Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený poskytovať 
služby. 

3.      pre  poplatníkov  poskytujúcich   reštauračné,  kaviarenské  alebo  iné  pohostinské  služby,  je 
vypočítaný ako súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet 
osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu miest určených na poskytovanie 
služieb  v  určenom  období.  Rozhodujúcim  obdobím  je  predchádzajúci  kalendárny  rok,  v ktorom  bol 
poplatník oprávnený poskytovať služby. 

Článok 20
Ohlásenie
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 1.    Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, i odo dňa, keď 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného 
obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci  :

a/      svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej 
        len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) , písm. c) zák.č.582/
       2004 Z.z, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, 
b/     identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zák.č.582/2004
       Z.z. zákona o miestnych daniach, 
c/     údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa zák.č.582/2004 Z.z, § 79, spolu s ohlásením predloží aj
        doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §
       83 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
  
2.    Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má 
byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, 
ktorú je oprávnený užívať. 

Článok 21
Zníženie poplatku

1.      Obec poplatok zníži resp. odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa   v  určenom 
období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, že je študentom denného štúdia mimo obce Štítnik 
s prechodným ubytovaním v mieste štúdia, je dlhodobo zamestnaný mimo územia okresu  s prechodným 
pobytom v mieste zamestnania.

2.    Poplatník preukazuje skutočnosti , ktoré ho oprávňujú na zníženie poplatku hodnoverným dokladom 
preukazujúcim dôvod zníženia poplatku : 
-   potvrdenie obecného úradu, kde má občan trvalý/prechodný pobyt, o zaplatení miestneho poplatku za
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
-   pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie zamestnávateľa /školy/, 
-   pracovné povolenie v zahraničí alebo povolenie k pobytu v zahraničí, vízom.
-   čestným prehlásením.

   Článok 22
Vyrubenie poplatku

1.   Paušálny poplatok vyrubí obec Štítnik platobným výmerom. 

2.   Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z posledných jemu známych
        údajov k 31.januáru príslušného roka, t.j. z ohlásenia poplatníka o vzniku poplatkovej povinnosti ako aj
       z ohlásení poplatníka o zmenách údajov, rozhodujúcich na určenie poplatku.

3.    V prípade, ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, poplatok sa vyrubí na základe údajov, ktoré
       si správca poplatku sám zaobstará.

4.    Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia  zistí,  že  poplatok bol  poplatníkovi  vyrubený 
v nesprávnej  výške,  alebo že nastali  skutočnosti,  ktoré  majú  vplyv  na zmenu výšky poplatku,  obec 
Štítnik  upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali. 

Článok 23
Splatnosť a platenie poplatku

1.   Splatnosť poplatku  je  povolená  aj v splátkach, pričom prvá musí byť zaplatená  do 15 dní od 
nadobudnutia  právoplatnosti  platobného výmeru a posledná  najneskôr do 30. novembra  bežného 
roka.

2.    Spôsoby platenia poplatku  :
        a/    v hotovosti do pokladne obecného úradu.
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        b/   poštovou zloženkou alebo bezhotovostným prevodom na účet obce č. 28626582/0200.

 
Článok  24

Určenie poplatku v prípade množstvového zberu

1.   Obec vyberie poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu /po vytvorení podmienok na jeho 
zavedeníe/ od právnických osôb alebo podnikateľov, ktorí budú spĺňať kritériá, ustanovené Všeobecne 
záväzným  nariadením  Obce  Štítnik  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými 
odpadmi. 

 2. Poplatok  za  množstvový  zber  sa  určuje  ako  súčin  frekvencie  odvozov,  sadzby poplatku  a objemu 
zbernej nádoby (§79 ods.1 zák.č.582/2004).

Článok  25
Sadzba poplatku

        Sadzba poplatku u množstvového zberu   
a) za 1 l odpadu u zberu do vriec o objeme najmenej 50 l 0,0075 €
b) za 1 l odpadu u zberu do „kuka“ nádob o objeme 110 l, 120 l 0,0075 €
c) za 1 l odpadu u zberu do kontajneru o objeme 1100 l                       0,0075 €

  Č A S Ť    VII.
SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Článok 26 
Spoločné ustanovenia

1.        Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec ŠTÍTNIK   prostredníctvom starostu
            obce a poverených zamestnancov obce   ŠTÍTNIK. 
2.        Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce 

Článok 27 
Záverečné  ustanovenia

1.      Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na zákon 
          o miestnych daniach  č.582/2004 Z.z.  a zák. SNR   č. 511/1992  Zb.  o  správe  daní  a  poplatkov  v
          znení neskorších predpisov.
2.      Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce ŠTÍTNIK  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
          a to dňa  14.12.2009.
3.       Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie 
          obce Štítnik  č. 4/2008 zo dňa 27.11.2008 o   miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
          odpady a drobné stavebné odpady. 
4.        Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia, ktoré nadobúdajú účinnosť vždy až  od 
         1.januára nasledujúceho roka,  schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Štítniku .
 
5.     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2010.

V   Štítniku,  dňa  14.12.2009.
                                                       
                                                                         Miloš     G a l l o      B a r n á k   ,v.r.
                                                                                          starosta obce
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OBEC       Š T Í T N I K
OHLÁSENIE    k   poplatku  za  KO  a DSO  na rok 20  . . .

                                                                                 
IČO      PO  

           FO - PODNIKATEĽ     
     

I. – ÚDAJE O     POPLATNÍKOVI                                                                                         

Obchodné meno/názov – podľa živnostenského listu alebo obchodného registra              Telefón

Sídlo firmy – ulica, číslo, názov obce, PSČ

Miesto podnikania v obci – ulica a číslo      1) vznik poplatkovej povinnosti k:
zánik poplatkovej povinnosti k:

1) v prípade viacerých prevádzok na území obce  tieto uveďte na zadnej strane ohlásenia

II. – VÝPOČET POPLATKU

        A         B         C
a) Sadzba                   
b) Počet kalendárnych dní
c)  Priemerný  počet  osôb  pripadajúcich  na  určené  obdobie –  tvoriacich 

štatutárny  orgán,   pracovnoprávny  vzťah,  štátnozamestnanecký  pomer, 
obdobný vzťah     2), 3)

         
        X

d) Priemerný počet  zamestnancov a osôb pripadajúcich na určené  obdobie 
– neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt   3)

     
        X         X

e) Koeficient        1, 00         X         X
f) Priemerný počet ubytovaných pripadajúcich  na   určené  obdobie  3)         X         X
g) Priemerný počet miest  určených  na poskytovanie služby pripadajúcich 

na určené  obdobie 3)
        X         X

h) Výpočet      a.b.d.e    a.b.(c+f)    a.b.(c+g)   
i) Poplatková povinnosť
    Spolu

A  – PO, FO –   podnikatelia   
B – PO, FO – podnikatelia poskytujúci  ubytovacie služby podľa priemerného  počtu    ubytovaných pripadajúcich  na 

určené  obdobie   
C – PO, FO – podnikatelia poskytujúci reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby podľa  priemerného počtu 

miest  určených  na poskytovanie  služby  pripadajúcich  na určené  obdobie 
2) do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ak je poplatníkom fyzická 
osoba ,     ktorá je podnikateľom, do počtu  osôb sa  započítava  aj táto osoba     
3)  rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci  kalendárny  rok  alebo  počet  kalendárnych  dní  v zmysle zákona 
582/2004 Z.z.      v znení  neskorších  predpisov 

V Štítniku, dňa ....................................
                                    .......................................................

podpis, pečiatka 
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

O z n á m e n i e

I. /               podľa   VZN  č. 1/2009  obce Štítnik o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

Platiteľ :

meno a priezvisko :............................................................. dátum narodenia:.........................
adresa  bydliska :...................................................................obec :   ......................................

              Počet poplatníkov  /osôb, prihlásených na trvalý a prechodný pobyt/  za ktorých  
preberám povinnosť platenia     ..................................

Poplatkové subjekty:

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah..............

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah..............

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah..............

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah..............

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah..............

meno a priezvisko :................................................... dátum narodenia:................... rod.vzťah..............

Zároveň  beriem na vedomie, že som povinný ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne 
určenie výšky poplatku, ako aj zánik poplatkovej povinnosti a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy táto 
skutočnosť nastala

V Štítniku,dňa..........................................                ...................................................
                                                                                         podpis platiteľa

Poznámka :   obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na 
základe nasledovných podkladov: 
                - doklad , potvrdenie o prechodnom pobyte mimo obce             Štítnik,
                - pracovná  zmluva,   
                - potvrdenie o návšteve školy,  čestné prehlásenie  
že sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu pracovných povinností alebo že neužíva 
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený  užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.  O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné 
požiadať písomne s odôvodnením a doložením dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote  l mesiaca ako nastali 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví v nasledujúcom období 
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