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PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Domaniža na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža o miestnych daniach a poplatku (ďalej len
„VZN“).
(2) VZN upravuje podmienky ukladania a vyberania miestnych daní (ďalej len „dane“) a
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení na území obce Domaniža od 1. januára
2019.
(3) Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
(4) Obec Domaniža ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(5) Obec Domaniža ukladá na svojom území tento poplatok:
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 4 písm. a), b), e), f) je kalendárny
rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§3
(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
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Daň z pozemkov
§ 4
Základ dane
(1) Správca dane ustanovuje na území obce Domaniža a všetkých jeho katastrálnych územiach
hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku
v m2 za:
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,06 €/ m2.
Ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
§5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov pre obec na celom jej území je:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,30 %,
0,50 %,
0,50 %,
0,30 %,
0,15 %

Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu v celej obci a všetkých katastrálnych územiach
obce
c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,058€/m2

0,083 €/m2
0,20 €/m2

d) za samostatne stojace garáže

0,20 €/m2

e) za stavby hromadných garáží

0,20 €/m2

f) za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,20 €/m2
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g) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,64 €/m2

h) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
so zárobkovou činnosťou

0,64 €/m2

i) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v celej obci

0,083 €/m2

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,06 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
§7
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov za byt v bytovom dome je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu:
0,10 €/m2
(2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť:
0,10 €/m2
(3) Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj začatý m²
podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na iné účely ako podnikanie a inú
zárobkovú činnosť
0,10 €/m2

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a) 30 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb
v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 30 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 30 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie,
d) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj
prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
e) 30% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej
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osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§9
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za psa chovaného fyzickou alebo právnickou osobou na území obce Domaniža
je 8,00 €/kalendárny rok za 1 psa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce okrem pozemkov, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (napr.
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). Ide najmä o:
 námestie, miestne komunikácie, prístupové cesty (o. i. ku kostolu, do areálu PVOD
a pred kovovýrobu), zelené (trávnaté) plochy, spevnené plochy a parkoviská vo
vlastníctve obce.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie predajného zariadenia,
c) umiestnenie reklamného a prezentačného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, športových
a iných zariadení,
e) umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah a pod.), zriadenie
zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii
inžinierskych sietí, plocha rozkopávky verejného priestranstva,
f) umiestnenie skládky, umiestnenie veľkokapacitného kontajnera,
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - trvalým parkovaním sa
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité
vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a súvislé státie vozidlom (napr.
motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste
v zmysle dopravného značenia.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
(5) V pochybnostiach je Obec Domaniža oprávnená rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo.
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§ 11
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 1 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň osobitne užívaného verejného
priestranstva.
§ 12
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 11 ods. 3. je daňovník povinný
písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom Obecným úradom v Domaniži,
s výnimkou rozkopávok verejného priestranstva, kde sa uplatňuje osobitný režim.
§ 13
Oslobodenie od dane
(1) Od dane sú oslobodené:
a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo
akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely,
b) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie,
c) rozkopávka verejného priestranstva vo verejnom záujme, ak tak obec rozhodne.
(2) Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
formou písomnej žiadosti na Obecný úrad v Domaniži, zároveň s predložením žiadosti
o užívanie verejného priestranstva.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 14
Predmet dane, daňovník, platiteľ dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len
„zariadenie“).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
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§ 15
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet prenocovaní.
(2) Sadzba dane je na celom území obce 0,20 € na osobu a prenocovanie.
§ 16
Oznamovacia povinnosť a vyberanie dane
(1) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi
dane minimálne:
a) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho
zariadenia,
b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,
c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia ubytovacieho zariadenia.
(2) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť minimálne:
a) obchodné meno a názov, IČO, DIČ; sídlo a miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu ubytovacieho
zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,
d) uviesť čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky
z výberu tejto dane,
e) doklad, na základe ktorého osoba vykonáva činnosť súvisiacu s poskytovaním
odplatného prechodného ubytovania.
(3) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný na požiadanie správcu dane v lehote stanovenej
správcom dane poskytnúť potrebné vyjadrenia k daňovej povinnosti a predložiť potrebné
doklady pre účely kontroly (napr. evidenciu ubytovaných osôb, doklady na základe ktorých
bolo uplatnené zníženie dane alebo oslobodenie od platenia dane).
§ 17
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za ubytovanie
(1) Platiteľ je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme
(ďalej len „kniha“) na účely dane za ubytovanie, ktorá obsahuje minimálne tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu ubytovanej osoby,
b) číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného dokladu alebo iného dokladu
preukazujúceho identitu ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu,
(2) Údaje uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia je platiteľ povinný zapisovať v deň
ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu
daňovníka) je platiteľ povinný vyznačiť v knihe ihneď po odchode daňovníka.
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(3) Platiteľ je povinný viesť pre účely dane samostatnú knihu podľa ods. 1 tohto ustanovenia
za každé ubytovacie zariadenie na území obce.
(4) Platiteľ je povinný pre účely dane, na výzvu správcu dane, predložiť evidenciu vrátane
účtovnej evidencie týkajúcej sa ubytovania.
(5) Platiteľ dane je ďalej povinný predkladať Obecnému úradu v Domaniži v termíne do 15.
dňa po skončení polroka, polročné priznanie miestnej dane za ubytovanie na tlačive
„Oznámenie vyúčtovania dane za ubytovanie“

§ 18
Spôsob, lehota vyberania dane za ubytovanie,
náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,
spôsob odvodu dane
(1) Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení polroka za uplynulý
polrok podľa „Oznámenia vyúčtovania dane za ubytovanie“, ktorú je platiteľ povinný
predložiť správcovi dane v lehote určenej v § 17 ods. 5 tohto nariadenia.
(2) Platiteľ je povinný vybratú daň poukázať na účet Obce Domaniža alebo do pokladne
Obecného úradu v Domaniži, najneskôr do 15. dňa po skončení polroka, za uplynulý
polrok.
(3) Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad pre
daňovníka doklad o zaplatení dane, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia,
identifikačné číslo - variabilný symbol pridelený správcom dane, sadzbu na osobu a
prenocovanie podľa tohto nariadenia, počet ubytovaných, počet prenocovaní, dátum od
kedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a celkovú výšku dane za ubytovanie.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 19
Sadzba dane, oslobodenie
(1) Sadzba dane za predajné automaty za jeden predajný automat a kalendárny rok:
a) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje je
100,00 € /rok,
b) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje je
330,00 € /rok.
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§ 20
Povinnosti daňovníka
(1) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
je uvedené:
a) obchodný názov firmy – prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO prevádzkovateľa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu,
d) výrobné číslo a typ predajného automatu.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 21
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je stanovená 100,00 €/rok.
(2) Sadzba dane za jeden mechanický nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je stanovená
34 €/rok.
§ 22
Povinnosti daňovníka
(1) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde je uvedené:
a) obchodný názov firmy - prevádzkovateľa,
b) sídlo, IČO prevádzkovateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo a typ nevýherného hracieho prístroja.

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 23
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností, daň za psa,
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne jedným rozhodnutím.
(2) Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 300 €, tak je splatná v dvoch rovnomerných
splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 1000 €, tak je splatná v troch
rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane
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v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, ktorá
bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.
(3) Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy 3 € nebude vyrubovať.

DEVIATA ČASŤ
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 24
Predmet poplatku
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce Domaniža.
§ 25
Poplatník
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Domaniža 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 Domaniža na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce Domaniža na účel podnikania.
(2) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške môže pre Obec Domaniža vyberať a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
(3) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti, ako aj ich zmeny, je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná
oznámiť obci.
(4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
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§ 26
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je stanovená vo výške:
a) 0,05754 € za osobu a kalendárny deň (t. z. 21 EUR/za 365 dní), ak táto má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt alebo ak táto nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a
užíva v obci nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie; poplatok sa určuje podľa
§ 25 ods. 1 písm. a) (občania),
b) pri objeme zbernej nádoby 1100 litrov 3,10 € za jeden jej odvoz pre poplatníkov
podľa § 25 odseku 1 písm. b) a c), t. z. pri frekvencii odvozu zbernej nádoby 26-krát
ročne je poplatok 80,6 EUR/rok,
c) pri objeme zbernej nádoby 110 litrov 2,31 € za jeden jej odvoz pre poplatníkov
podľa § 25 odseku 1 písm. b) a c), t. z. pri frekvencii odvozu zbernej nádoby 26-krát
ročne je poplatok 60 EUR/rok,
d) 0,0227 € za liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pri
množstvovom zbere,
e) 0,022 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,
(2) Poplatok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
§ 27
Určenie poplatku
(1) Poplatok sa určí ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa § 25 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
alebo
b) súčin sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu, ak ide
o poplatníka podľa § 25 odseku 1 písm. b) a c).
(2) Pri množstvovom zbere sa poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby (§ 26 ods.
1 písm. d)) a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Žiadateľ
o množstvový zber komunálneho odpadu je povinný uzatvoriť zmluvu o zavedení
a vyúčtovaní množstvového zberu komunálneho odpadu s obcou. Poplatok sa určí
rozhodnutím na základe zmluvy.
(3) Poplatok za drobné stavebné odpady zaplatí poplatník obci do 10 dní odo dňa odovzdania
drobných stavebných odpadov v zbernom dvore v hotovosti v pokladni obce. Pri
odovzdaní drobných stavebných odpadov na zbernom dvore si poplatník prevezme
vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu, dátum narodenia) a údajom o hmotnosti odovzdaných drobných
stavebných odpadov, ktoré bude podkladom pre zaplatenie poplatku. Poplatok sa určí ako
súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 26 ods. 1 písm. e) a hmotnosti odovzdaných
drobných stavebných odpadov v zbernom dvore.
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§ 28
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.
7 zák. č. 582/2004 Z. z. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je
poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zák. č. 582/2004 Z. z.,
názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zák. č. 582/2004 Z. z.,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní
odo dňa, keď tieto nastali.
§ 29
Splatnosť poplatku
(1) Splatnosť vyrubeného poplatku je určená v rozhodnutí.
§ 30
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa
v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) zdržiava mimo územia obce na 0,0066 € za
osobu a kalendárny deň. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka mimo obce na území Slovenskej republiky:
- potvrdenie od zamestnávateľa, s výnimkou poplatníkov denne dochádzajúcich,
- potvrdenie o ubytovaní (internát, ubytovňa),
- iný relevantný doklad s výnimkou čestného prehlásenia.
(2) Obec zníži poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže na základe podkladov, že sa
v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) zdržiava mimo územia obce na 0,0274 € za
osobu a kalendárny deň (10 EUR/rok). Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je
doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka mimo obce na území Slovenskej
republiky:
- potvrdenie o návšteve školy mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich
a externe študujúcich.
(3) Obec zníži poplatok vypočítaný podľa § 27 ods. 1 písm. a) poplatníkovi podľa § 25 ods. 1
písm. a) (občania), u ktorého sa na základe evidencie vedenej Obecným úradom
v Domaniži preukáže jeho zapojenie sa do triedenia odpadu, a to o 7 %.
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(4) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že
sa v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) zdržiava mimo územia obce v zahraničí.
Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva
pobyt poplatníka v zahraničí:
- potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
- potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia alebo potvrdenie zamestnávateľa (SR)
o výkone práce poplatníka v zahraničí,
- potvrdenie o pobyte v zahraničí,
- potvrdenie o ubytovaní v zahraničí,
- iný relevantný doklad s výnimkou čestného prehlásenia.
(5) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že
sa v zdaňovacom období (viac ako 90 dní v roku) zdržiava mimo územia obce. Podkladom
na uplatnenie odpustenia poplatku je doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt
poplatníka mimo obec:
- potvrdenie o hospitalizovaní poplatníka v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti,
- potvrdenie alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
pobytovou formou,
- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove,
- potvrdenie o vzatí do väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody.
(6) Obec zníži poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín o 100% poplatníkovi,
ktorý odovzdá drobný stavebný odpad bez škodlivín na zbernom dvore a doručí obci doklad
vystavený podľa § 27 ods. 3 tohto VZN.
(7) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím, podľa § 82 ods. 3 zákona
č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(8) Nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku sa preukazuje každoročne do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia, predložením zodpovedajúcich dokladov v zmysle tohto
VZN. V prípade predloženia kópie dokladu je potrebné predložiť originál dokladu
k nahliadnutiu.
(9) V prípade, že nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku vznikne v priebehu roka,
po termíne ustanovenom v bode 8. tohto článku VZN, poplatník predloží doklady
preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku spolu so žiadosťou o zníženie,
resp. odpustenie poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy udalosť nastala. Obec
vyrubený poplatok pomerne zníži alebo odpustí s účinnosťou od 1. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom poplatník doručil Obci žiadosť na zníženie, resp.
odpustenie poplatku.
§ 31
Vrátenie poplatku
(1) Ak poplatník uhradil správcovi dane vyrubený poplatok podľa rozhodnutia na zdaňovacie
obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť z dôvodu
zmeny trvalého pobytu, zrušenia prechodného pobytu v obci, ukončenia podnikateľskej
činnosti, zrušenia prevádzky a pod., správca dane na základe žiadosti vráti poplatok alebo
jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý v lehote podľa § 28 oznámi túto skutočnosť a doloží
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príslušný doklad, napr.: oznámenie o zrušení prevádzkarne, výpis zo živnostenského
registra, výpis z obchodného registra, oznámenie o pozastavení činnosti, prihlasovací lístok
ku zmene pobytu alebo iný relevantný doklad.
(2) Ak z dôvodu odpustenia alebo zníženia poplatku vznikne poplatníkovi preplatok na
poplatku v zdaňovacom období, Obec postupuje v súlade s § 79 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok).

DESIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 32
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Domaniži č. 93/2018 zo
dňa 15. 12. 2018.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Domaniži č. 76/2017 zo dňa 15. 12. 2017.
§ 33
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2019.

František Matušík
starosta obce Domaniža

