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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VIDINÁ
č.1/2009
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. vydáva
všeobecne záväzné nariadenie k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉUSTANOVENIA
§ 1 – Predmet úpravy
1) Obec ukladá tieto druhy miestnych daní:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za predajné automaty,
e/ daň za nevýherné hracie automaty,
2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2 - Základ dane
1) Hodnota pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy sa stanovuje na 0,099 eura za 1 m², ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku
znaleckým posudkom.
§ 3 - Sadzba dane a výpočet dane z pozemkov
1) Správca dane na území celej obce Vidiná určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:
A) – ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,36 %,
B) – trvalé trávne porasty vo výške 0,36 %,
C) – záhrady vo výške 0,36 %,
D) – pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,36 %,
E) – rybníky s chovom rýb a ostatné hosp. využívané vodné plochy vo výške 0,36 %,
F) – zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,36 %,
G) – stavebné pozemky vo výške 0,36 %,
H) – ostatné plochy okrem stavebných pozemkov vo výške 0,36 %.
DAŇZOSTAVIEB
§ 4 - Sadzba dane a výpočet dane zo stavieb
1) Správca dane na území celej obce Vidiná určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m²
zastavanej plochy stavby vo výške:
a/ 0,073 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b/ 0,073 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0,219 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,255 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 0,328 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 0,620 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g/ 0,219 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.

2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,033 eura za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇZBYTOV
§ 5 - Sadzba dane a výpočet dane z bytov
1) Správca dane na území celej obce Vidiná určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m² podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a/ 0,073 eura za byty,
b/ 0,073 eura za nebytové priestory.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 6 - Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že v roku 2009 poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 17 ods. 2
zákona na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2) Správca dane ustanovuje, že v roku 2009 poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a od dane z bytov v
zmysle § 17 ods. 3 zákona na:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na
pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely
sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
§ 7 - Platenie dane
1) Správca dane na rok 2009 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností, ktorá prevyšuje sumu 35 eur u fyzickej
osoby a 335 eur u právnickej osoby alebo podnikateľa je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to prvá splátka
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá splátka do 31. júla, tretia
splátka do 30. septembra a štvrtá splátka do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia.
2) Daň sa platí v hotovosti do pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v
hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
TRETIA ČASŤ
DAŇZAPSA
§ 8 - Sadzba dane
Daň za psa je 4,97 eura za 1 psa ročne.
§ 9 - Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane. Vznik daňovej povinnosti daňovník preukazuje dokladom o kúpe, dokladom o darovaní,
dokladom o prevzatí z útulku.
2) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa. Zánik daňovej povinnosti daňovník preukazuje dokladmi o predaji, darovaní,
odovzdaní do útulku, utratení, úhyne.
§ 10 – Oslobodenie od dane
1) Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodené osoby staršie ako 62 rokov, ktoré žijú osamelo v
rodinnom dome alebo byte. Oslobodenie sa vzťahuje iba na jedného psa.
2) Osoba, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane, písomne oznámi správcovi dane splnenie podmienok
na oslobodenie od dane v termíne do 20. januára zdaňovacieho obdobia. K písomnému oznámeniu predloží tieto
doklady: občiansky preukaz, potvrdenie z evidencie obyvateľstva.
§ 11 - Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä:
a) ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa
daňovník nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, dátum narodenia.
b) ak ide o podnikateľa alebo právnickú osobu: obchodné meno a názov, IČO, (ak ide o fyzickú osobu, ktorá
podniká, uvádza sa aj rodné číslo daňovníka), sídlo, miesto podnikania, údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo
štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo,
IČO, adresa trvalého pobytu.
2) Okrem základných údajov o daňovníkovi je v oznamovacej povinnosti daňovník povinný uviesť: adresu, kde sa
pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného držania psa, dátum, odkedy je daňovník vlastníkom resp.
držiteľom psa, dátum narodenia psa, vek psa, plemeno psa, pohlavie psa, tetovacie alebo čipové číslo, ak ho pes
má a meno psa.

3) Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v
hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇZAUŽÍVANIEVEREJNÉHOPRIESTRANSTVA
§ 12 - Predmet dane
1) Verejným priestranstvom na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Vidiná. Pre
účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území obce ďalej považujú najmä nasledovné
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Vidiná:
a) miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,
b) vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c) verejné priestranstvá na území obce a to: námestie pred kultúrnym domom č. parcely 95, námestie pred
bývalými potravinami Jednota č. parcely 98/1, námestie pred Furmanom č. parcely 289, priestranstvo pred
domom smútku č. parcely 1055/3, námestie pred potravinami na Pivovarskej ul. č. parcely 771, zelené plochy
pred starou MŠ na ul. Školská 3 č. parcely 404/1 a 402/3, parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami
a zelené plochy pozdĺž tých komunikácií, kde chodníky nie sú vybudované.
3) Osobitné užívanie verejného priestranstva je:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok,
zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb napr. letná terasa
b) umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna
plošina,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, dreva, zeminy,
e) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
f) využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja –
napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné informačné zariadenie pred alebo v blízkosti
prevádzkových jednotiek,
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, iný ako obytný príves k
motorovému vozidlu, vlečka.
§ 13 - Sadzba dane
1) Za osobitné užívanie verejného priestranstva sa sadzba dane určuje za každý aj začatý m² a za každý aj začatý
deň nasledovne:
a) za umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 2 eurá za m²/deň
b) za umiestnenie stavebného zariadenia 20 centov za m²/deň
c) za umiestnenie, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 1 euro za m²/deň
d) za umiestnenie skládky 20 centov za m²/deň
e) za umiestnenie VOK 20 centov za m²/deň
f) za využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja 82
centov za m²/deň
e) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 120 eur za jedno parkovacie miesto na kalendárny
rok.
§ 14 Oslobodenie od dane
1) Daň sa neplatí za kultúrnu, spoločenskú, zdravotnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve
bez vstupného alebo akciu ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto
prípade je usporiadateľ akcie povinný tieto skutočnosti uviesť pri plnení oznamovacej povinnosti a po ukončení
akcie preukázať odvod výťažku na vyššie uvedené účely.
§ 15 – Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane
a musí obsahovať: meno, priezvisko príp. obchodné meno, adresu trvalého pobytu príp. sídlo firmy, miesto, kde
sa užíva verejné priestranstvo, spôsob využitia verejného priestranstva, počet dní užívania verejného
priestranstva, počet m² užívaného verejného priestranstva.
2) Daň je splatná naraz v hotovosti do pokladne správcu dane.
PIATA ČASŤ
DAŇZAPREDAJNÉAUTOMATY
§ 16 - Sadzba dane
Daň je 331 eura za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 17 - Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad vo Vidinej. Písomné oznámenie pri vzniku resp. zániku daňovej povinnosti
musí obsahovať: meno a priezvisko príp. obchodné meno daňovníka, rodné číslo, IČO, DIČO, adresa trvalého
pobytu prevádzkovateľa, č. účtu, názov automatu (typ a druh), výrobné číslo automatu, obsah skladby
ponúkaného tovaru, dátum uvedenia predajného automatu do prevádzky resp. ukončenia prevádzkovania
predajného automatu, umiestnenie automatu (názov prevádzky), adresa prevádzky, kde je automat umiestnený.
2) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého
predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu
b/ dátum zahájenia a ukončenia prevádzky prístroja
c/ miesto prevádzky prístroja
d/ meno a IČO prevádzkovateľa a podpis.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇZANEVÝHERNÉHRACIEPRÍSTROJE
§ 18 - Sadzba dane
Daň je 19,90 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 19 - Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad vo Vidinej. Písomné oznámenie pri vzniku resp. zániku daňovej povinnosti
musí obsahovať: meno a priezvisko príp. obchodné meno daňovníka, rodné číslo, IČO, DIČO, adresa trvalého
pobytu prevádzkovateľa, č. účtu, názov prístroja (typ a druh), výrobné číslo prístroja, dátum uvedenia
nevýherného hracieho prístroja do prevádzky resp. ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
umiestnenie prístroja (názov prevádzky), adresa prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený.
2) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého
nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.
b/ dátum zahájenia a ukončenia prevádzky prístroja
c/ miesto prevádzky prístroja
d/ názov a IČO prevádzkovateľa a podpis.
SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
.
§ 20 – Sadzba poplatku
1) Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto:
a) u poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) až c) zákona, ktorí nevyužívajú množstvový zber
komunálneho odpadu vo výške 0,0829 eur na osobu a kalendárny deň
b) u poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) až c) zákona, ktorí podľa § 81 zákona preukážu,
že využívajú množstvový zber komunálneho odpadu vo výške 0,0129 eur za liter odpadu.
2) Ročný poplatok a sadzba pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje podľa typu zbernej nádoby a
frekvencie vývozu komunálneho odpadu nasledovne:
a) KUKA sud 110 litrový s vývozom 1 x za mesiac vo výške 17,03 eur/rok
b) KUKA sud 110 litrový s vývozom 1x za dva týždne vo výške 36,89 eur/rok
c) KUKA sud 240 litrový s vývozom 1 x za mesiac vo výške 37,15 eur/rok
d) KUKA sud 240 litrový s vývozom 1 x za dva týždne vo výške 80,49 eur/rok
e) MOK 1100 litrový s vývozom 1 x za mesiac vo výške 170,28 eur/rok
f) MOK 1100 litrový s vývozom 1 x za dva týždne vo výške 368,94 eur/rok
g) PVC vrece 1,41 eur/vrece.
§ 21 – Ohlasovacia povinnosť
1) Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si
ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov.
2) Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti (tzv. platiteľ) je
povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú
povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má oprávnenie užívať

nehnuteľnosť platiteľa (príloha č. 1 tohto VZN)
3) Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v priebehu
spoplatňovacieho obdobia, je povinný v ohlásení uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku,
počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť v obci
užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
dátum narodenia.
4) Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona je povinný v ohlásení
uviesť:
• Obchodné meno, plný názov,
• IČO, ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie rodné číslo,
• Presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce,
• Údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností,
• Číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť,
• Údaje potrebné na vyrubenie poplatku (objem zbernej nádoby a počet zberných nádob, frekvenciu odvozov,
odberné miesta),
5) Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona je povinný doložiť
správcovi poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na
základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.
6) Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením aj potvrdenie
preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.
§ 22 – Vyrubenie poplatku
1) Množstvový zber sa preukazuje uzavretím dohody – „Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ – príloha č. 2 tohto VZN.
2) V priebehu spoplatňovacieho obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi
platobným výmerom podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt na území obce –
to platí pre poplatníkov, ktorí nevyužívajú množstvový zber KO a DSO.
3) Poplatníci, ktorí chcú využívať množstvový zber sú povinní do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia a v
priebehu spoplatňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku v zmysle
§ 81 ods. 1 zákona, že využívajú množstvový zber.
4) Poplatník preukazuje správcovi poplatku využívanie množstvového zberu a platenie poplatku v zmysle § 81
zákona uzavretím dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.
5) Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu je poplatník povinný realizovať ku dňu zmeny a ukončeniu
vývozu zberných nádob, prostredníctvom zmeny alebo ukončenia dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového
zberu.
6) Poplatníkom, ktorí sa v roku 2008 zapojili do množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu a nevyužili zaplatený počet vývozov, sa tieto prenesú do roku 2009, čo sa zohľadní v dohode
o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009.
§ 23 – Splatnosť poplatku
1) Poplatok pri vyrubení platobným výmerom je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to prvá splátka je splatná
do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru a druhá do 31. septembra bežného spoplatňovacieho obdobia.
2) V prípade využívania množstvového zberu je poplatok splatný v dvoch rovnakých zálohových platbách a to
prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa uzavretia dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu a druhá
do 31. septembra bežného spoplatňovacieho obdobia. V prípade uzavretia dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu po 31. septembri spoplatňovacieho obdobia je poplatok splatný do 15 dní odo dňa uzavretia
dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.
3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu spoplatňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný naraz do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí v platobnom
výmere jeho splatnosť inak.
4) Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky.
5) Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, vkladom na účet správcu dane č. 6007266001/5600
vedeného v Dexia banke alebo poštovou poukážkou.
§ 24 – Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
1) Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 82 ods. 4 zákona, že zníži poplatok za obdobie v bežnom
spoplatňovacom období, na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku o 75 %, ak
poplatník študuje alebo pracuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Dokladom
preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie o návšteve školy mimo obce, prípadne preukázaný spôsob
ubytovania v mieste štúdia alebo zamestnania.
2) Správca poplatku v zmysle § 82 ods. 1 zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom spoplatňovacom období
na základe týchto dokladov preukazujúcich dôvod odpustenia poplatku:
a) dlhodobá práca v zahraničí
b) štúdium v zahraničí
c) platenie poplatku v mieste prechodného pobytu
Dokladmi preukazujúcimi uvedené skutočnosti sú pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, doklad vecne

príslušného úradu o pobyte a potvrdenie o platbe.
3) Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi
poplatku v lehote do 31. 1. príslušného spoplatňovacieho obdobia alebo v lehote do 90 dní od skutočnosti
zakladajúcej zníženie, resp. odpustenie poplatku. V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote správca
poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovacom období nezníži, resp. neodpustí. Čestné vyhlásenie
správca poplatku nepovažuje za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia a odpustenia poplatku.
4) Neuplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie, resp. odpustenie
poplatku v bežnom spoplatňovacom období.
§ 25 - Osobitné ustanovenie
1) Obec bude poskytovať vrecia určené na separovaný zber papiera, plastov a skla zadarmo 2x ročne. Poplatníci
si vrecia vyzdvihnú na Obecnom úrade Vidiná. Poplatok za vrecia navyše je stanovený vo výške 0,16 eur za jedno
vrece.
2) V prípade nárazového, väčšieho množstva zmesového komunálneho odpadu je možné vyzdvihnúť si na
obecnom úrade čierne PVC vrece, ktoré bude označené nálepkou Obce Vidiná a čiarovým kódom. Takéto čierne
PVC vrece sa bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 110 litrov. To platí pre poplatníkov,
ktorí využívajú množstvový zber.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM A MIESTNEMU
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 26 - Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto nariadenia o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2008 č. 1/2008
zo dňa 1.12.2007.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Vidiná sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti,
miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a
vyberania dane a miestneho poplatku č. 1/2009 na rok 2009 uznieslo uznesením č. 100/2008 dňa 15.12.2008.
§ 27- Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Vo Vidinej dňa 26.11.2008.
................................................
Vladimír Ragač
starosta obce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 26.11.2008.
Počet pripomienok podaných od občanov: 0
Vyvesené: 01.12.2008
Zvesené: 31.12.2008

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2009
Oznámenie
O prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vidiná.
POPLATNÍK – fyzická osoba:

Meno a priezvisko, titul: ..............................................................................................................
Dátum narodenia: .........................................................................................................................
Adresa trvalého resp. prechodného pobytu: .................................................................................
.......................................................................................................................................................
O z n a m u j e m obci Vidiná, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
ÚDAJE O OSTATNÝCH POPLATNÍKOCH: (za ktorých poplatník plní poplatkovú povinnosť – t. j. ostatní členovia
spoločnej domácnosti).
Uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého resp. prechodného pobytu:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................................
8. ...................................................................................................................................................
9. ...................................................................................................................................................
10. .................................................................................................................................................
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku. Poplatník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje
sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Vo Vidinej dňa: ....................... .........................................................
podpis poplatníka
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2009
DOHODA
O využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady (DSO).
POPLATNÍK (fyzická osoba):
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Dátum narodenia, rodné číslo: .....................................................................................................
Trvalý resp. prechodný pobytu: ...................................................................................................
POPLATNÍK (právnická osoba, podnikateľ):
Obchodné meno/ názov: ..............................................................................................................
Sídlo firmy alebo miesto podnikania (adresa nehnuteľnosti): .....................................................
......................................................................................................................................................
IČO: ......................................... DIČ: ....................................  ................................................
Meno a priezvisko konateľa (zástupcu): ......................................................................................
a
OBEC VIDINÁ:
Športová č. 1, 985 59 Vidiná, IČO 00649031, DIČ 2021178852
prostredníctvom vývozcu MEPOS, s.r.o. Lučenec, Fiľakovská cesta 292, 984 01 Lučenec, IČO 31595758, DIČ
2020465095
uzatvárajú v zmysle VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
dohodu o vývoze*, zmene vývozu*, ukončení vývozu*
(*nehodiace sa preškrtnite)
ku dňu: ............................. Čiarový kód nádob: ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov na území Obce Vidiná nasledovne:
Adresa* umiestnenia zbernej nádoby Objem* zbernej nádoby Počet* nádob Frekvencia* vývozu Sadzba**
poplatku v euro/liter Výška** poplatku Celková výška** poplatku na rok 2009

Doplatok/preplatok za rok 2008
Spolu:

*vypĺňa poplatník **vypĺňa správca poplatku
Poplatok do výšky 33 eur je splatný do 15 dní odo dňa uzatvorenia „Dohody“. Poplatok vyšší ako 33 eur je splatný
v dvoch rovnakých zálohových platbách do 15 dní odo dňa uzavretia dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za KO a DSO a do 30.9. určeného obdobia vo výške stanovenej predmetnou dohodou. V
prípade uzatvorenia dohody po 30.9. určeného obdobia je splatný do 15 dní odo dňa uzavretia dohody.
Predmetný poplatok ste povinný uhradiť do pokladne Obce Vidiná (Obecný úrad Vidiná), bankový prevodom na
účet obce, číslo účtu 6007266001/5600, Dexia banka Lučenec, konštantný symbol 0308 alebo poštovou
poukážkou.
Vo Vidinej dňa: .................................... Vo Vidinej dňa: ....................................
................................................................ ............................................................. poplatník Vladimír Ragač,
starosta obce
Príloha č. 3 k VZN č. 1/2009
Ohlásenie
vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pre fyzické osoby, právnické osoby a podnikateľov.
Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vidiná č. 1/2009
I. POPLATNÍK: (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého resp. prechodného pobytu, ak ide o
právnickú osobu alebo podnikateľa uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
konateľa): ...............................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. ÚDAJE O NEHNUTEĽNOSTI:
Adresa nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže poplatková povinnosť: ................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. OHLÁSENIE:
Vzniku poplatkovej povinnosti (dátum): .....................................................................................
Zániku poplatkovej povinnosti (dátum): .....................................................................................
Zmeny poplatkovej povinnosti (uviesť zmeny už ohlásených údajov, ktoré sú rozhodujúce na určenie poplatku,
ktoré nastali v určenom období): .....................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. PRILOŽENÉ DOKLADY:
Uviesť doklad potvrdzujúci vyššie uvádzané údaje: ....................................................................
.......................................................................................................................................................
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo
neúplného ohlásenia.
V ................................................................
................................................................
podpis príp. pečiatka poplatníka

