OBEC VINIČNÉ
Obec Viničné v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, §17 ods. 2,
3, 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona NR SR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničné
č. 4/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Čl. 1
Účel nariadenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť druhy
miestnych daní vyberaných v obci Viničné a upraviť ostatné súvisiace náležitosti.
Čl. 2
Druhy miestnych daní
(1) Na území obce Viničné sa zavádzajú tieto miestne dane (ďalej len „dane“):
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje
f) daň za správu cintorína – 4 Euro /ročne
(2) Obce Viničné ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
I. časť
DAŇ ZA PSA
Čl. 3
Predmetom dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným
postihnutím, pričom musí preukázať preukazom ZŤP.

Čl. 4
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Čl. 5
Základ a sadzba dane
(1) Základ dane je počet psov.
(2) Sadzba dane za psa je 6,00 € ročne.
(3) Za druhého a každého ďalšieho psa sa sadzba dane zvyšuje o 50 %.
Čl. 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa, a zánik prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Čl.7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane.
(2) Daň je splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru v príslušnom zdaňovacom
období.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, podľa § 5
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň
zaplatená.
(4) Daň je možné zaplatiť poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni
Obecného úradu obce Viničné.
Čl. 8
Správa dane
(1) Správu dane za psa vykonáva Obec Viničné, na území ktorého sa pes chová.
Čl. 9
Oslobodenie od dane
(1) Poplatok sa neplatí za psa:
a) ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

II. časť
DAŇ Z UŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 10
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
a pod.
(2) Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstva užíva.
Čl. 11
Základ dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
Čl. 12
Sadzba dane
(1) Základná sadzba je 0,33 € za 1 m 2 a deň.
(2) Užívanie verejného priestranstva bez povolenia, alebo v rozpore s právnym rozhodnutím
sa postihne zvýšenou sadzbou 1 € za m2 a deň.
(3) Sadzba dane za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera je:
- odpratanie do 48 hod...............bez poplatku,
- odpratanie do 3 dní.................0,17 € za m2 a deň (všetky 3 dni)
- odpratanie nad 3 dni ..............0,33 € za m2 a deň.
(4) Sadzba dane pre skládku voľne ležiaceho stavebného materiálu (piesok, štrk a pod.)
a zariadenia staveniska je:
- počas doby výstavby určenej v stavebnom povolení alebo oznámení stavebného
úradu o súhlase s uskutočňovaním drobnej stavby 3,32 € za 1m2
- od 1. dňa predĺženia stanoveného termínu je 0,33 € za 1 m2 a deň.
(5) Sadzba dane za plochu rozkopávky chodníkov, parkovacích plôch a zelene :
- pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je 10,00 € za deň,
- pre fyzické osoby – nepodnikateľov je 7,00 € za deň.
(6) Sadzba dane pri využití verejného priestranstva na ambulantný predaj ovocia a zeleniny
sa stanovuje 5 € a deň.
(7) Sadzba dane pri využívaní verejného priestranstva umiestnením prenosných reklám je:
- do 1 m2 plochy z oboch strán 66,38 € ročne,
- nad 1 m2 plochy z oboch strán 82,98 € ročne.
(8) Sadzba dane pri osobitných podujatiach (napr. hody, cirkus, lunapark) určí starosta na
základe cenovej ponuky záujemcov.
(9) Sadzby dane sa stanovujú za každý (aj neúplný) 1 m2 užívaného verejného priestranstva
a každý (aj neúplný) deň.

Čl. 13
Vznik a zánik povinnosti a ohlasovacia povinnosť
(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva, uvedenom v § 12
ods. 3, vyznačením vyhradenej plochy, ktoré zabezpečí Obecný úrad na náklady
žiadateľa a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
(2) Daňovník je povinný vopred nahlásiť Obecnému úradu začatie užívania verejného
priestranstva a požiadať o súhlas k užívaniu.
(3) Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva.
(4) Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného
priestranstva pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo
uplynutím doby, na ktorú sa užívanie verejného priestranstva povolilo.
(5) Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, t.j. meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, a ak je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba –
podnikateľ, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a IČO.
(6) Daňovník je povinný oznámiť, že užívanie verejného priestranstva sa skončilo, zariadenie
bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Čl. 14
Platenie dane
(1) Správca dane vyrubí daň definovanú v článku 10 tohto VZN v deň oznámenia užívania
verejného priestranstva.
(2) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní od vzniku daňovej
povinnosti, ak nie je v rozhodnutí o vyrubení dane alebo v dohode o užívaní verejného
priestranstva stanovená iná lehota.
Čl. 15
Oslobodenie od dane
(1) Od platenia dane sú oslobodené odstavené nepojazdné vozidlá, ktoré užívateľ odstráni do
48 hodín. Po uplynutí tejto doby platí základná sadzba.
(2) Od platenia dane za užívania verejného priestranstva sú oslobodené verejné, kultúrne
a športové podujatie bez vstupného alebo tie, pri ktorých je celý výťažok zo vstupného
poukázaný na charitatívne účely.
(3) Od platenia dane za užívanie verejného priestranstva za plochu rozkopávky sú
oslobodené organizácie, ktoré realizujú opravu poruchy inžinierskych sietí.

III. časť
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Čl. 16
Predmet dane a daňovník
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatne prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
(2) Za ubytovacie zariadenie sa v zmysle VZN považuje:
a) hotel, motel, botel,

b) penzión,
c) ubytovňa.
(3) Daňovník je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Čl. 17
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet prenocovaní.
(2)
Sadzba dane je 0,16 € za lôžko a prenocovanie.
Čl. 18
Vyberanie dane a spôsob vedenia evidencie
(1) Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie
poskytuje.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť si domovú knihu, v ktorej musí evidovať všetkých
daňovníkov, ktorí sa v jeho zariadení prechodne ubytujú. Platiteľ dane je povinný
daňovníkovi vydať príjmový pokladničný doklad, alebo doklad z registračnej pokladnice,
preukazujúci úhradu dane.
Čl. 19
Ohlasovacia povinnosť a splatnosť dane
(1) Platiteľ dane je povinný v lehote do 30. apríla za I. štvrťrok, do 30. júla za II. štvrťrok, do
31. októbra za III. štvrťrok a do 31. januára za IV. štvrťrok, bez vyzvania správcu dane
predložiť písomný výkaz vybratej dane.
(2) Oznámenie musí okrem výkazu vybratej dane obsahovať aj identifikačné údaje platiteľa
dane, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, ak je daňovníkom
fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ aj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania a IČO.
(3) Na základe výkazu vybratej dane správca dane v termíne do 31. januára nasledujúceho
roku vystaví platiteľovi dane platobný výmer, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa
doručenia.
Čl. 20
Oslobodenie
(1) Daň sa neplatí:
a) počas prenocovania ubytovaných osôb, ktoré lôžka využívajú pre školy v prírode
a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu,
b) počas prenocovania ubytovaných osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
c) počas prenocovania ubytovaných osôb (športovcov), ktoré sa zúčastňujú športového
podujatia organizovaného na území obce Viničné, pričom športové podujatie musí
zorganizovať športový klub, ktorý ma sídlo v obci Viničné,
d) počas prenocovania ubytovaných osôb (účinkujúcich umelcov), ktoré sa zúčastňujú
kultúrneho podujatia organizovaného na území obce Viničné, pričom kultúrne
podujatie musí zorganizovať kultúrna organizácia, ktorá ma sídlo v obci Viničné.

IV. časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Čl. 21
Predmet dane a daňovník
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“).
(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Čl. 22
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet predajných automatov.
(2) Sadzba dane je :
a) 66,00 € ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru, ak súčasne
neponúka alkohol a tabakové výrobky,
b) 166,00 € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru, ak súčasne
neponúka alkohol a tabakové výrobky,
c) 166,00 € ročne za predajný automat, ak ponúka alkohol a tabakové výrobky.
Čl. 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
Čl. 24
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
Čl. 25
Náležitosti oznamovacej povinnosti
(1) Oznámenie musí obsahovať aj identifikačné údaje platiteľa dane, t.j. meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, ak je daňovníkom fyzická alebo právnická
osoba – podnikateľ aj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a IČO.
Ďalej musí oznámenie obsahovať miesto umiestnenia automatu, počet automatov, druh

tovaru, vyjadrenie (súhlas) vlastníka, ak sa predajný automat umiestňuje na objekt, resp.
miesto, ktoré nie je vo vlastníctve daňovníka.
(2) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno prevádzkovateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Čl. 26
Oslobodenie
(1) Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) lístky hromadnej dopravy,
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých a pohlavných chorôb.
V. časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Čl. 27
Predmet dane a daňovník
(1) Daň je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(2) Predmetom dane za nevýherné 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“).
(3) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
Čl. 28
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(2) Sadzba dane je 85,00 € ročne za jeden zábavný hrací automat.
Čl. 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zánik dňom ukončenia ich prevádzkovania.
Čl. 30
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
Čl. 31
Náležitosti oznamovacej povinnosti
(1) Oznámenie musí obsahovať aj identifikačné údaje platiteľa dane, t.j. meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, ak je daňovníkom fyzická alebo právnická
osoba – podnikateľ, v tom prípade aj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania a IČO. Daňovník je v oznámení povinný oznámiť miesto umiestnenia a počet
nevýherných hracích prístrojov, vyjadrenie vlastníka, ak sa nevýherný hrací prístroj
umiestňuje na objekt, resp. miesto, ktoré nie je vo vlastníctve daňovníka.
(2) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno prevádzkovateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
VI. časť
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Čl. 32
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce Viničné.
(2) 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 trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti
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.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
(4) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybratý poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľností, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec.
(6) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľností, ktorú má právo užívať,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len odpady.

Čl. 33
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2012 sa určuje takto:
a) pre fyzickú osobu :
• 11,00 € za osobu nad 70 rokov, ktorá má v obci trvalý pobyt
• 22,00 € za osobu na rok, počas ktorého má v obci trvalý pobyt,
• 45,00 € na osobu a rok, počas ktorého nemá v obci trvalý pobyt
• 45,00 € na osobu a rok, počas ktorého má v obci prechodný pobyt
• 50,00 € za rodinu na rok, počas ktorého nehnuteľnosť užíva, alebo je
oprávnená užívať na iný účel ako na podnikanie, pričom nemá v obci
trvalý alebo prechodný pobyt (rekreačné a záhradné chaty),
b) Pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa platí poplatok:
- platí poplatok rovnajúci sa súčinu sadzby poplatku na 1 L a 1
vývoz (liter x vývoz x poplatok obce)

NETRIEDENÝ ODPAD
Počet vývozov
12
26
52

240 L nádoby 1 100 L kontajner
bez prenájmu
bez prenájmu
X
0,016
X

Veľkokapacitný kontajner
7 000 L s prenájmom

X
0,013
0,007

0,053
X
X

PAPIER
Počet vývozov

240 L nádoba

1100 L kontajner

12
26

0,003
0,004

0,003
X

Veľkokapacitný
kontajner
X
X

SKLO
Počet vývozov

240 L nádoba

1100 L kontajner

12
26

0,006
X

0,006
X

(2) Sadzba poplatku za bio odpad na rok 2011 sa určuje:
• 52,00 € za domácnosť na rok.
(3) Ak obec do 31.12. bežného roka nezmení sadzby ustanovené v § 33 ods. 1 tohto VZN na
nasledujúci kalendárny rok, platia sadzby stanovené týmto VZN aj pre nasledujúci
kalendárny rok.
Čl. 34
Ohlasovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene
už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba
podnikateľ, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno
a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku (údaje o priznaní alebo zrušení trvalého alebo
prechodného pobytu),
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Pri stanovení výšky poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad pre fyzické osoby
na rok 2012 podľa § 33 ods. 1 bude obec vychádzať z Evidencie obyvateľstva k 1.
januáru 2012.

Čl. 35
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom do 31.marca 2012.
(2) Poplatok za komunálny odpad je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru.
(3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 34 zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu
výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

Čl. 36
Vrátenie poplatku
(1) Ak poplatník uhradí obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec poplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru. Obec
nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 3,00 €.
Čl. 37
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
na základe dokladu - čestného prehlásenia:
a) že sa v určitom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dni,
c) že v určenom období bol neprítomný v obci z dôvodu štúdia, a s ním spojeného
pobytu v zariadení internátneho typu, prípadne privátu, túto skutočnosť preukáže
potvrdením o návšteve školy a potvrdením o ubytovaní na internáte príp. priváte.

SPOLOČNÉ USTANOVENIE
Čl. 38
Správa daní a zaokrúhľovanie
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, podľa tohto VZN vykonáva Obec Viničné, prostredníctvom Obecného úradu vo
Viničnom.
Čl. 39
Konanie
(1) Ak sa v tomto všeobecnom záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní
vo veciach miestnych daní a poplatku podľa zákona SNR č. 511/1992 o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

Čl. 40
Účinnosť
(1) Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Viničné v lehote 15 dní.
(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2010 zo dňa 14.12.2010.
(3) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 10/2011 vo
Viničnom dňa 14.12.2011 a nadobúda účinnosť od 1.1.2012.

Bc. Štefan L e n g h a r t
starosta obce

