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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE
č. 3/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4
ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, §
29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Liptovské Sliače (ďalej len
„správca dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka
a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2019 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.
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2019 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
DRUHÁ ČASŤ
§3
Daň z nehnuteľností
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“ ).

DAŇ Z POZEMKOV
§4
Hodnota pozemku
2
a) Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,08 € za 1 m ,
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§5
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25%
zo základu dane.
2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto
členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty na 0,80% zo základu dane,
b) záhrady na 0,30% zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,50 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy na 0,50% zo základu dane,
e) stavebné pozemky na 0,50 % zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB
§6
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 €
2
za každý aj začatý m zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,07€ za
2
každý aj začatý m zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
2
administratívu na 0,07 € za každý aj začatý m zastavanej plochy,
2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,23 € za každý aj začatý m zastavanej plochy,
2
d) samostatne stojace garáže na 0,28 € za každý aj začatý m zastavanej plochy,
e) stavby hromadných garáží na 0,28 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
f) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,66 € za každý
2
aj začatý m zastavanej plochy,
g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
2
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,83 € za každý aj začatý m zastavanej
plochy,
2
h) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g) na 0,07€ za každý aj začatý m zastavanej
plochy.
3) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia u:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume
0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu v sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
d) samostatne stojace garáže v sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia,
e) stavby hromadných garáží v sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia,
f) priemyselnej stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace, stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
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g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia,
h) ostatných stavieb neuvedených v písmenách a) až g) v sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§7
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za
2
každý aj začatý m podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
2) Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
2
a) bytov na 0,13 € za každý začatý m podlahovej plochy bytu,
2
B) nebytových priestorov na 0,1 € za každý začatý m podlahovej plochy nebytového priestoru.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§8
Zníženie dane
Správca dane ustanovuje zníženie dane :
a) o 50% zo stavieb na bývanie a bytov podľa druhej časti zákona vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie
b) o 50% z garáží vo vlastníctve osôb starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu
§9
Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať
Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy 1,66 eur nebude vyrubovať.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 10
Povinnosť daňovníka
Daňovník (vlastník, resp. držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov) je povinný podať daňové priznanie k dani
za psa správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti.
§ 11
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2) Správca dane určuje sadzbu dane u bojového plemena psa 10 € a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Bojovými plemenami pre účely tohto nariadenia sú: buldog, bulteriér, doga, mastin, mastif,
doberman, pitbull, fila, rotwajler, cordóbsky pes.
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§ 12
Spôsob vyberania dane
1) Daň za psa je splatná naraz.
2) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane uvedený v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 13
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1) Verejným priestranstvom na účely toho nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce (komunikácie, námestia, chodníky, trhové miesta a a všetky prístupné priestory v obci, okrem
pozemkov, stavieb a priestorov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú
tieto osoby právo hospodárenia alebo pozemkov, ktoré im obec prenajala – Zákon č. 40/1990 Zb.)
a) miesta na miestnom pozemku par.č. KN 25/3 pred Kultúrnym domom, Obecným
úradom, Seč 635/2, Stredný Sliač
b) miesta na miestnom pozemku par. č. KN 4023/1 na otočke autobusov v Strednom
Sliači, ul. Do Pažíť
c) miesta na miestnom pozemku par.č. KN 204/2 pred Požiarnou zbrojnicou, Námestie
J. Kútnika – Šmálova 633/9, Stredný Sliač
d) miesta na miestnom pozemku par. č. 683/1, Parkovisko pri Športovom ihrisku na
ulici K Medokýšu, Stredný Sliač
e) miesta na miestnom pozemku par.č. 2969/2 pred Polyfunkčným domom, Námestie
Martina Benku 1385/1, Vyšný Sliač
f) miesta na miestnom pozemku par. č. KN 3058/1 na otočke autobusov vo Vyšnom
Sliači, ul. B. Kubánkovej
g) miesta na miestnom pozemku par.č. KN 4012 pri Reštaurácii Rak, Hlavná ulica
52/138, Nižný Sliač
h) miesta na miestnom pozemku par.č. KN 1272/1 pred OD Jednota SD, Na Majeri
544/3, Nižný Sliač
2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
pozemkoch uvedených v ods. 1
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce,
ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku par. č. 683/1,
Parkovisko pri Športovom ihrisku na ulici K Medokýšu, Stredný Sliač
d) trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska na pozemkoch uvedených v ods. 1
3) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania verejného
priestranstva v lehote 3 dni pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr
v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia,
ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka
k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
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§ 14
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia –
ambulantný predaj počas akcií organizovaných obcou (LDM, Športový deň, Hasičské dni, iné ....):
2
a. predaj rýchleho občerstvenia
4,00 € /m /deň,
2
b. predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby
2,00 € /m /deň,
c. stánky výhradne s ukážkami remeselníckej výroby sú od dane za užívanie verejného
priestranstva oslobodené
2
d. predaj ostatných tovarov
2,00 € /m /deň
b) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia –
ambulantný predaj na trhových miestach v rámci obce (mimo kultúrno - spoločenských akcií
2
organizovaných obcou – predaj ovocia a zeleniny, iné ...)
1,00 € /m /deň
2

c) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,1 € za každý aj začatý m a každý aj začatý deň,
2

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,33 € za každý aj začatý m a každý
aj začatý deň,
2

e) za umiestnenie skládky 0,1 € za každý aj začatý m a každý aj začatý deň,
f)

2

za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,1 € za každý aj začatý m a každý aj
začatý deň

g) za ostatné užívanie verejného priestranstva, ktoré nemožno zaradiť do vyššie uvedených skupín
2
0,33 € /m /mesiac
§ 15
Spôsoby vyberania dane
1) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná naraz.
2) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
B) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane uvedený v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
daň.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 16
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§ 17
Daňová povinnosť
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania v
ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi
dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného
v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.
Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu dane. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám
vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
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3) Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukaznú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu
ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu
ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie
a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo ju
doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
Kniha ubytovaných je podkladom na vyúčtovanie dane. Hlásenie o počte prechodne ubytovaných je
možné predložiť aj na tlačive, ktorým je výstup z mestského centrálneho registra prenocovaní
(koncepcia Liptov Region Card - prevádzkovateľ OOCR REGION LIPTOV).
4) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne
ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:
- číslo potvrdenia,
- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od
vystavenia potvrdenia.
§ 18
Zníženie dane
Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% z dane za ubytovanie na dieťa do 15. rokov veku a
prenocovanie.
§ 19
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie
(originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis účtu
z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od vystavenia výpisu.
2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane uvedený v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
daň.
3) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne, a to do 10.
dňa po uplynutí štvrťroka.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 20
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
b) 133 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo
alkoholické nápoje,
c) 83 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 232 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
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§ 21
Spôsob vyberania dane
1) Daň za predajné automaty je splatná naraz.
2) Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane uvedený v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
daň.
§ 22
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov.
Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte
prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
f) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
g) miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi
dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 23
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné
doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 24
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 100 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 66 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
c) 66 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
d) 66 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
e) 33 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
f)

33 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) za kalendárny rok.
§ 25
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
1. deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
2. deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
3. druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
4. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
5. miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
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Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo
ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 26
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 27
Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu
dane platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá 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) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi
dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii
u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa
doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
3) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich,
je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 4
tohto nariadenia.
4) Pri množstvovom zbere správca poplatku určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
5) Subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, správca poplatku určí poplatok na
kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku v obci
Liptovské Sliače trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo
je oprávnený ju užívať.
§ 28
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie
jedného kalendárneho roka:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,02 eur za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov,
b) pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny poplatok 0,049 eur na osobu a kalendárny
deň
c) pri zavedenom množstvovom zbere 0,015 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín.
2) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4 zákona
o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
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§ 29
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1) Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia užívať bytovú budovu, 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,
b) právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie,
c) podnikateľa
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
2) Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane vznik povinnosti platenia poplatku do 30 dní
odo dňa vzniku povinnosti platenia poplatku na predpísanom tlačive pre fyzické osoby uvedeného
v prílohe č. 5 tohto nariadenia a právnické osoby a fyzická osoba podnikateľ na predpísanom tlačive
uvedeného v prílohe č. 6 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane.
Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
správcovi dane alebo poštou.
3) 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.
4) Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvateľov obce,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti
uvedené v ods. 1.
§ 30
Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku
1) Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:
a) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane uvedený v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok
b) formou
- šeku,
- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,
2) na mieste
- u správcu dane,
- v príslušnej banke,
- na pošte.
3) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako
bol povinný uhradiť, správca dane vráti poplatníkovi vzniknutý rozdiel:
a) spôsobom
- v hotovosti priamo z pokladne správcu dane,
- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,
b) formou
- výdavkového dokladu,
- poštového šeku,
- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka.
4) poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa vyberá v eurách, v hotovosti, priamo do
pokladne správcu dane.
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§ 31
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1) Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca dane
každoročne. Poplatok vyrubený rozhodnutím pre platiteľov, ktorí nie sú zapojení do množstvového
zberu, je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platiteľ
môže správcu dane v odôvodnených prípadoch požiadať o splátkový kalendár.
2) Poplatok určený pre platiteľov zapojených do množstvového zberu správca vyrubí rozhodnutím.
Poplatok je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platiteľ
môže správcu dane v odôvodnených prípadoch požiadať o splátkový kalendár.

§ 32
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:
a) ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie;
b) ktorý uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 30 dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti o jeho vrátenie.
2) Obec poplatok zníži o 25% za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
3) Obec zníži o 25% poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prípade poplatníka:
a) študenta vysokej školy (len denné štúdium) alebo strednej školy ubytovaného na internáte,
ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti;
b) občana, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi;
c) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí;
d) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania
alebo pobytu v inej obci.
4) Obec zníži o 100% poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a) poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. v domove dôchodcov, domove
sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.
b) poplatníkovi, ktorý uhradil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej
obci.
5) Poskytnutie úľavy nie je možné navzájom kumulovať.
6) Správca dane môže výnimočne, na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých,
mimoriadnych prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť
rozhodnutím. O znížení, resp. odpustení poplatku rozhoduje, na základe žiadosti a predložených
hodnoverných dokladov, obecné zastupiteľstvo.
7) Obec zníži alebo odpustí poplatok len v prípade, ak si poplatník riadne plní svoju poplatkovú
povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie.
8) Doklady preukazujúce nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku:
a) potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci mimo Liptovské Sliače do 60 km doložia aj
doklad o ubytovaní),
b) doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi,
c) potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry), že poplatník je ich zamestnancom k určenému
obdobiu a miesto výkonu práce poplatníka je mimo miesto jeho trvalého pobytu,
d) potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo
zdržuje v ich meste (obci), kde si zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad,
e) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení.
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9) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať doklady
na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie. Podmienkou na
odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava
alebo bude zdržiavať v zdaňovacom období dlhodobo mimo obec Liptovské Sliače. Dátum
vystavenia dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na
odpustenie poplatku vrátane uvedenia dátumu od kedy a do kedy bol (alebo bude) poplatník mimo
obec Liptovské Sliače.
Doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.

§ 33
Spôsob označenia platby miestnej dane a poplatku
1) Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným prevodom
z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu
obcou,
c) variabilným symbolom,
d) špecifickým symbolom,
e) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
f) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu
daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo
daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
3) Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 8 3 0 4 4 4 1 0 2 0 / 5 6 0 0 ,
IBAN: S K 9 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 4 4 4 1 0 2 0
4) Pri platbe dane:
a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia správcu dane,
ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b) bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím), sa uvádza (vo variabilnom
symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej osobe podnikateľ a pri právnickej
osobe.
5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
5.1 prvé dve čísla označujú druh dane:
a) 10 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) 20 - daň z nehnuteľností,
c) 30 - daň za psa samostatne,
d) 40 - daň za užívanie verejného priestranstva,
e) 50 - daň za ubytovanie,
f) 60 - daň za predajné automaty,
g) 70 - daň za nevýherné hracie prístroje.
5.2

ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa platí daň.
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§ 34
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovské
Sliače č. 5/2014 z 12.12.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače
na svojom zasadnutí dňa 11.12.2018 uznesením č. 20/02/2018

§ 35
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.

V Lipt. Sliačoch 12.12.2018

..............................................
Mgr. Milan FRIČ
starosta obce
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Príloha č.1 VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
*vzniku / *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva
daňovník: fyzická osoba

Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo:
oznamuje správcovi dane obci Liptovské Sliače *vznik, *zánik daňovej povinnosti:
*deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva:
*deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva:
2

výmera osobitného užívaného verejného priestranstva v m :
na pozemku par. č.:
osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva:


umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb*



umiestnenie predajného zariadenia*



umiestnenie stavebného zariadenia*



umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve
stavebníka alebo vlastníka skládky*



umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií*



trvalé parkovanie vozidla*

Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet dane.

.......................................................
podpis daňovníka FO

V

dňa
*čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.1a VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
*vzniku / *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva
daňovník: právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
Obchodné meno, názov:
Sídlo, miesto podnikania:
IČO:
Zastúpená:
meno, priezvisko:

adresa trvalého pobytu:

oznamuje správcovi dane obci Liptovské Sliače *vznik, *zánik daňovej povinnosti:
*deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva:
*deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva:
2

výmera osobitného užívaného verejného priestranstva v m :
na pozemku par. č.:
osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva:


umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb*



umiestnenie predajného zariadenia*



umiestnenie stavebného zariadenia*



umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve
stavebníka alebo vlastníka skládky*



umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií*



trvalé parkovanie vozidla*

Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet dane.

.......................................................
pečiatka a podpis PO,
fyzickej osoby podnikateľa

V

dňa
*čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.2 VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
*vzniku / *zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
daňovník: fyzická osoba
Platiteľ dane prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje

Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
oznamuje správcovi dane obci Liptovské Sliače *vznik / *zánik daňovej povinnosti:
názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie:

ubytovacia kapacita (uviesť počet lôžok):
*deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania:
*deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania:

Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet dane.

..............................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

V

dňa
* čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.2a VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
*vzniku / *zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
daňovník: právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

Platiteľ dane prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje
Obchodné meno, názov:
Sídlo, miesto podnikania:
IČO:
Zastúpená:
meno, priezvisko:

adresa trvalého pobytu:

oznamuje správcovi dane obci Liptovské Sliače *vznik / *zánik daňovej povinnosti:
názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie:

ubytovacia kapacita (uviesť počet lôžok):
*deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania:
*deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania:

Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet dane.

..............................................................
pečiatka a podpis platiteľa dane

V

dňa
* čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.3 VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Podpísaný:
(uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu)

podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
o z n a m u j e m obci Liptovské Sliače,
že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu)

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

...................................................
podpis poplatníka
V

dňa
* čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.4 VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec
Daňovník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti:

(*bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku - pri budove uviesť súpisné číslo a pri
pozemku parcelné číslo)

oznamujú obci Liptovské Sliače, že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u r č i l i

(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu)
za svojho zástupcu, na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady od spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedenej v tomto oznámení pre obec.

(uviesť čitateľne meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu spoluvlastníka nehnuteľnosti a podpis)

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V

dňa
* čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.4a VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Oznámenie
o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec
Daňovník – právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ
Obchodné meno, názov:
Sídlo, miesto podnikania:
IČO:
Zastúpená:
meno, priezvisko:

adresa trvalého pobytu:

Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti:

(*bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku - pri budove uviesť súpisné číslo a pri
pozemku parcelné číslo)

oznamujú obci Liptovské Sliače, že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u r č i l i

(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu)
za svojho zástupcu, na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady od spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedenej v tomto oznámení pre obec.

(uviesť čitateľne meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu spoluvlastníka nehnuteľnosti a podpis)

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V

dňa
* čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.5 VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Ohlásenie
*vzniku / *zániku poplatkovej povinnosti
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu,
príp. prechodného pobytu:
Dátum narodenia:
Podpísaný
(svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu)

podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
o h l a s u j e m obci Liptovské Sliače,
že dňom

mi *vznikla / *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

Poplatková povinnosť *vznikla / * zanikla z dôvodu:
- *vzniku /* zániku trvalého pobytu v obci,
- *vzniku /* zániku prechodného pobytu v obci,
- *vzniku /* zániku práva užívať byt, rodinný dom,
- *vzniku /* zániku práva užívať nebytový priestor,
- *vzniku /* zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
- *vzniku /* zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast,
- *vzniku /* zániku práva užívať pozemok v zastavanom území obce.
V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie obyvateľov,
list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V Liptovských Sliačoch, dňa

...................................................
podpis
Prílohy:
* čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.6 VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

Ohlásenie
*vzniku *zániku poplatkovej povinnosti
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno, názov:
Sídlo, miesto podnikania:
IČO:
Zastúpená:
meno, priezvisko:

adresa trvalého pobytu:

(uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO))

podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
o h l a s u j e m e obci Liptovské Sliače,
že dňom
nám *vznikla / *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
- *vzniku / *zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
- *vzniku / *zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
Zároveň ohlasujeme údaje, rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
-

-

priemerný počet zamestnancov (vrátane fyzickej osoby – podnikateľa) je:
Z uvedeného počtu má
(uviesť počet) zamestnancov trvalý pobyt v obci a
počet) zamestnancov má prechodný pobyt v obci.
priemerný počet ubytovaných osôb pri poskytovaní ubytovacích služieb je:
priemerný počet miest určený na poskytovanie reštauračných služieb je:
kaviarenských služieb je:
iných pohostinských služieb je:

(uviesť

V prílohe Vám predkladáme doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie
obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V

dňa

...................................................
pečiatka a podpis
Príloha:
* čo sa hodí podčiarknuť

Príloha č.7 VZN č.3/2018 o miestnych daniach a poplatku

ž i a d a t e ľ (meno, priezvisko, adresa)

Obecný úrad Liptovské Sliače
Obecné zastupiteľstvo
ul. Seč 635/2
034 84 LIPTOVSKÉ SLIAČE
L. Sliače, dňa .........................
Vec:

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (TKO)

Žiadam
týmto
obecný
úrad
o zníženie
poplatku
za
TKO
za
obdobie
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
z dôvodu (hodiace sa podčiarknite): 1. prechodného alebo trvalého pobytu v zahraničí
2. prechodného pobytu na inom mieste v SR
3. neužívania nehnuteľnosti viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní
4. ubytovania na internáte / ubytovni / v inej nehnuteľnosti/ *
počas denného štúdia na strednej / vysokej / * škole
5. poberania dávok v hmotnej núdzi
6.iné(uviesť):..............................................................................
...................................................................................................
..

.................................................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy (podčiarknutím vyberte minimálne jednu variantu) :
1) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie *
2) potvrdenie zamestnávateľa (agentúry), že poplatník je ich zamestnancom k určenému
obdobiu a miest výkonu práce poplatníka je mimo miesto jeho trvalého pobytu.
3) potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci dennou formou mimo Liptovské Sliače do 60
km doložia aj doklad o ubytovaní)
4) potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi
5) potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo
zdržuje v ich meste (obci), kde si zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad,
6) doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení
7) iné(uviesť):..................................................................................................................................
* hodiace sa podčiarknite

