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Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach na základe § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm.
d), e), a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obe cnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku z a komunálne odp ady a
drobné stavebné odpady v znení nesk orších predpisov (ďalej len „ zákon“)
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pre územie obce Ďapalovce toto všeobecné z áväzné nariadenie o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za kom unálne odpady a drobné staveb né odpa dy na územ í obce Ďapalovce.

I. č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "miestne
dane a miestny poplatok") na území obce Ďapalovce.
(2) Obec Ďapalovce ako správca miestnych daní (ďalej len „správca dane“) 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,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Ďapalovce ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „správca poplatku“) 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, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje a miestneho poplatku je kalendárny rok.

II. č a s ť

MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľností
(1) Základné náležitosti o miestnej dane z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje náležitosti miestnej dane z nehnuteľností.
(3) 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").

§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane

z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona.
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Ďapalovce v členení podľa § 6 ods. 1
prihliadajúc na ods. 2 zákona.
(3) Stavebným pozemkom na účely tohto VZN nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom
povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

(4) Daň z pozemkov sa vypočíta ako násobok výmery pozemkov, hodnoty pôdy a ročnej sadzby dane
z pozemkov.
(5) Hodnota pôdy stanovená pre výpočet dane z pozemkov na území obce Ďapalovce je pre jednotlivé
druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,1865 eur/m²,
b) trvalé trávne porasty
0,0458 eur/m²,
c) záhrady
1,32 eur/m²,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
hodnota určená znaleckým
posudkom,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
hodnota určená znaleckým
posudkom,
f) zastavané plochy a nádvoria
1,32 eur/m²,
g) stavebné pozemky
13,27 eur/m²,
h) ostatné plochy
1,32 eur/m².
(6) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,45 % (koeficient 0,0045),
b) trvalé trávne porasty
0,45 % (koeficient 0,0045),
c) záhrady
0,45 % (koeficient 0,0045),
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
1,5 % (koeficient 0,015),
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
1 % (koeficient 0,01),
f) zastavané plochy a nádvoria
0,45 % (koeficient 0,0045),
g) stavebné pozemky
0,50 % (koeficient 0,005),
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,45 % (koeficient 0,0045),.

§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Ďapalovce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojených so zemou pevným základom, ukotvené pilótami alebo iným spôsobom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(3) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zákona.
(4) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 určená podľa § 11 zákona.
(5) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
0,07 €,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu 0,05 €,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,2 €,
d) samostatne stojace garáže
0,15 €,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,35 €,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,5 €,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,07 €.
(6) Pri viacpodlažných stavbách sa za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia sadzba zvyšuje o príplatok, ktorý je pri stavbách
a) podľa odseku 4 písm. a), b) a g) tohto ustanovenia 0,03 €,
b) podľa odseku 4 písm. d) a e) tohto ustanovenia 0,05 €
c) podľa odseku 4 písm. c) a f) tohto ustanovenia 0,1 €.

§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona.
(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Ďapalovce, v ktorom aspoň jeden byt
alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové
priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového
priestoru.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok
a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
f) pozemky vo vlastníctve cirkvi, ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov
g) pozemky vo vlastníctve správcu dane
h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené (rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, poľné cesty a pod.)
(2) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období,
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny
skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
(4) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len "priznanie") je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť
podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnuteľností, alebo zmena hodnoty pôdy.
(5) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si
sám vypočítať.
(6) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov,
identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
(7) Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne platobným výmerom.
(8) Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 1,50 eur sa nevyberá a ani nedoručuje.
(9) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v jednej splátke naraz, do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru ak daň nepresahuje sumu 250 €. Ak vyrubená daň je vyššia, je splatná
v rovnakých splátkach, ktorých počet a dátum splatnosti určí obecný úrad (spravidla najneskôr do 30. septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje).
(10) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom
a) bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce,
b) v hotovosti, do pokladne obecného úradu v Ďapalovciach.

§7
Daň za psa
(1) Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona.
(2) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený
v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľ psa, ak
sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(4) Základom dane je počet psov.
(5) Sadzba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 7 ods. 2 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
(8) Vznik daňovej povinnosti daňovník vykoná písomným oznámením doručeným na obecný úrad
v Ďapalovciach, ktoré bude obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka (resp. držiteľa)
psa, vek psa a počet psov.
(9) Zánik daňovej povinnosti daňovník vykoná:
a) písomným oznámením doručeným na obecný úrad v Ďapalovciach,
b) potvrdením o utratení psa.
(10) Daň za psa obec vyrubí každoročne spoločným platobným výmerom s daňou z nehnuteľností.
(11) Správca dane určuje, že vyrubená daň za psa je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. Daň sa platí v hotovosti do pokladne správcu dane alebo prevodom z účtu
v peňažnom ústave.

§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „daň za verejné
priestranstvo“) sú ustanovené v § 30 až 36 zákona.
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Ďapalovce a všetky
verejnosti voľne prístupné pozemky,
(3) Predmetom dane za verejné priestranstvo je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) ambulantný predaj tovaru,
b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
c) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku
a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky stavebného materiálu,
e) trvalé parkovanie vozidla,
f) využívanie miestnych komunikácií podnikateľskými subjektami pri preprave nad 3,5 t s výnimkou zásobovania.
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za verejné priestranstvo je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je
a) 0,5 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň podľa
ods. 4 písmeno a),
b) 1,- € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň podľa
ods. 4 písmeno b) a c),
c) 0,35 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň podľa
ods. 4 písmeno e),

d) 0,05 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň podľa
ods. 4 písmeno d),
e) 25 € za každé sólo motorové vozidlo a 35 € za každú súpravu a za každý aj začatý deň podľa ods. 4 písmeno f),
(8) Za prepravu po miestnych komunikáciách sa nepovažuje dovoz tovaru k budove COOP Jednoty,
dovozu materiálu a tovaru pre obec alebo akéhokoľvek jednorazového dovozu tovaru a materiálu občanom
obce.
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne ohlásiť začiatok (ak to vie určiť, tak aj
dobu) užívania verejného priestranstva obecnému úradu v Ďapalovciach. Daňovník je tiež povinný ohlásiť
každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku dane.
(9) Miestnu daň za verejné priestranstvo správca dane vyrubí platobným výmerom, v ktorom sa stanoví aj jej splatnosť.

§9
Daň za ubytovanie
(1) Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona.
(2) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(4) Základom dane je počet prenocovaní.
(5) Sadzba dane je 0,5 € na osobu a prenocovanie.
(6) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ
vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti v eurách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
(7) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu
v Ďapalovciach a to za každý mesiac do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 10
Daň za predajné automaty
(1) Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51 zákona.
(2) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet predajných automatov.
(5) Sadzba dane je 70,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane,
vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k zmene správcu dane.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad v Ďapalovciach. Písomné oznámenie pri vzniku a zániku daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, dátum začiatku, príp.
ukončenia a miesto prevádzkovania.
(8) Správca dane určuje, že vyrubená daň za predajné automaty je splatná naraz do 15 dní odo

dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň sa platí v hotovosti do pokladne správcu
dane alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave.
(9) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť
uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.

§ 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59 zákona.
(2) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 70,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane,
vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
došlo k zmene správcu dane.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad v Ďapalovciach. Písomné oznámenie pri vzniku a zániku daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, dátum začiatku, príp.
ukončenia a miesto prevádzkovania.
(8) Správca dane určuje, že vyrubená daň za predajné automaty je splatná naraz do 15 dní odo

dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň sa platí v hotovosti do pokladne správcu
dane alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave.

III. č a s ť

MIESTNY POPLATOK
§ 12
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
(1) Základné náležitosti o miestnom poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona.
(2) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(3) 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.
(4) Ak v spoločnej domácnosti žije viacero poplatníkov podľa § 12 ods. 3 tohto VZN, môže povinnosti
poplatníka za ostatných členov domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie plniť alebo vziať na seba ten, kto sa dlhodobo zdržiava v zahraničí.

(5) Sadzba poplatku za komunálny odpad na jednu nádobu je určená nasledovne: súčet priemerných
nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob na komunálny odpad za príslušný rok
sa delí počtom všetkých vyvezených nádob z obce za príslušný rok. Ročný poplatok pre jedno odberné stanovisko sa vypočíta ako súčin počtu odobraných nádob a sadzby. Obec vyberá ročný poplatok pre jedno odberné stanovisko. Keďže v obci je zavedený množstvový zber, poplatok sa podľa § 81, ods. 1 zákona sa nevyrubuje rozhodnutím.
(6) Splatnosť poplatku je v dvoch splátkach a to do 31. januára príslušného roka sa zaplatí záloha vo
výške 3 € na osobu žijúcu spolu s poplatníkom (výška splátky je dobrovoľná) a do 31. januára nasledujúceho
roka druhá splátka, pričom sa pri platení druhej splátky zohľadní schodok alebo prebytok poplatku z prvej
splátky.
(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca
- odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok podľa odseku 2 alebo
- odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti alebo
- od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok alebo
- v prípade, že 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 odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia, ohlásenie musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 12 ods. 4 tohto VZN,
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zaplatil vyšší poplatok než zaplatiť
mal podľa množstva vyprodukovaných odpadov. Poplatok nižší ako 3,- € obec poplatníkovi nevráti.
(9) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka.
(10) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady sa vypočíta tak, že celková cena predstavujúca
náklady za vývoz a uloženie odpadu sa podelí váhou drobného stavebného odpadu podľa vážneho lístka, čím
sa stanoví cena za jeden kilogram odpadov. Občan zaplatí za odpad podľa tzv. objemovej hmotnosti – to
znamená jeden odovzdaný fúrik odpadov sa počíta ako 50 kg odpadu.
(12) Splatnosť poplatku je v jednej splátke na obecnom úrade, kde poplatníkovi bude vystavená potvrdenka o zaplatení. Poplatok sa zaplatí do 1 mesiaca po zrealizovaní zberu.

IV. č a s ť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Spoločné ustanovenia
Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Ďapalovce prostredníctvom obecného
úradu a poverených zamestnancov obce Ďapalovce.

§ 14
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon a
zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Ďapalovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach dňa 15.12.2018.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Ďapalovce č. 04/2005 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ďapalovce a Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďapalovce č. 02/2015 zo dňa 15.12.2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Ďapalovce č.
04/2005 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ďapalovce.

