
návrh“ 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku vo veciach územnej samosprávy a v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov, a v zmysle ustanovení  § 29, § 36 a § 83 zákona 582/2004 Zb. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     v znení 

neskorších predpisov / ďalej len zákona/   v y d á v a   toto 

  

Všeobecne       z á v ä z n é       nariadenie  Obce Štiavnik  
č. .......... 

o   miestnych   daniach a poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 

na    ú z e m í    obce  Štiavnik. 
 

PRVÁ ČASŤ 

 

Článok 1 

Predmet úpravy a druhy miestnych daní 

 

1.Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné  odpady v znení neskorších predpisov  ukladá s účinnosťou od l. januára 2022                                                                           

miestnu daň za psa, miestnu daň za užívanie verejného priestranstva , miestnu daň za 

ubytovanie, miestnu daň za  nevýherné hracie prístroje a ukladá  poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2. Základné ustanovenia o zdaňovaní psa sú uvedené v tretej časti zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v znení neskorších zmien a doplnkov, základné ustanovenia o zdaňovaní  verejného 

priestranstva  sú uvedené v štvrtej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

zmien a doplnkov, základné  ustanovenia o dani za ubytovanie sú uvedené v piatej časti 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších  zmien a doplnkov, základné ustanovenia 

o zdaňovaní nevýherných hracích prístrojov sú uvedené v siedmej časti zákona  č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších  zmien a doplnkov a  základné ustanovenia o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú uvedené v desiatej časti zákona  582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

           

 

                         Článok  2 

                      Zdaňovacie obdobie 

 

1. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. b, f  a odst. 2 zákona 

č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – daň za psa, za nevýherné hracie prístroje  a  poplatok za komunálny 



odpad a drobný stavebný odpad -  je kalendárny rok. 

2. Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm  c, d 

    - za užívanie verejného priestranstva –doba /každý aj začatý deň,/ počas ktorej sa skutoč- 

       ne osobitne užíva verejné priestranstvo. 

    - za ubytovanie – každé jedno prenocovanie a osoba 

  

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Daň  za  psa 
 

Článok 3 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane za jedného  psa a kalendárny rok je: 

a/ 5,- eur za psa chovaného v rodinnom  dome alebo na pozemku priľahlom 

k rodinnému domu na území Obce  Štiavnik 

b /12- eur za psa  chovaného v bytovom dome na území Obce Štiavnik 

 

 

                                                                    Článok 4 

Evidencia 

1.Po podaní daňového priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi registračnú 

známku pre psa. Vydanie  prvej  registračnej známky sa nespoplatňuje.  Daňovník  je povinný 

zabezpečiť, aby pes registračnú známku nepretržite nosil. Stratu alebo podstatné poškodenie 

registračnej známky  je daňovník povinný bez zbytočného  odkladu , najneskôr  však do 15 dní 

od jej straty alebo podstatného poškodenia oznámiť správcovi dane. Podstatné poškodenie sa 

rozumie také poškodenie, v ktorého dôsledku nie je možné zistiť, čo aj len čiastočne, údaje 

uvedené na registračnej známke.  Pri strate alebo poškodení bude vydaná nová registračná 

známka, ktorá už bude spoplatnená sumou 1,50 eur. Pridelená registračná známka pre psa je  

neprenosná. 

TRETIA ČASŤ 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

Článok 5 

Verejné priestranstvá. 

 

1.Verejným priestranstvom na území Obce Štiavnik sú: 

    a/ miesta na miestnych komunikáciách – č.p. : 4163, 4156,4159, 4154, 4166, 4153, 127 

       4168,4148, 4171,4172, 4173, 4176, 4178, 4186, 4146, 4145, 4144, 4143, 4142, 4186,  

      4187, 4141, 4139, 4137, 4136, 4135, 4134, 4130, 4131, 4132,4129,4128, 4127, 4126,  

      4125, 4188, 4190, 4192, 4193, 4194,4195, 4196, 4199, 4200, 4202, 4124, 4116, 4120,  

      4121, 4122,  4118, 4119, 4115, 4112, 4110, 4108, 4107, 4106, 4104, 4105, 4100,4099,  

      4097,4203,  4205, 4206, 4207, 4209, 4210, 4212, 4215, 4216, 4217, 4222, 4223, 4224. 

     

         b/   miesta na dočasné parkovanie vozidla:  

parc.č.4061 – oproti Pekárni, p.č.4233 – u Babiara v horách a p. č.4076 – pred LS v horách,   



 parc.č. KNC  1592/7, 1592/8 -  pri obecnom úrade,  parc.č. KNC  5744 – pri moste pred 

Nocnárovím,   parc.č. KNC  5528 – u Motošických,   parc.č. KNC  5323 – pri moste  u 

Strakošov,    parc.č. KNC 2285/1 – zastávka u Červenca,   parc.č. KNC  2285/51 –  pri 

obchode  u Babiara,   parc.č. KNC  3250 –  Nová Žilina,   parc.č. KNC  3403 –  poniže 

cestovín Nika, ,  parc.č. KNC  4116/1 – pri moste u Blažku, ,  parc.č. KNC  1738 – pri 

Zingerovom dome,   parc.č. KNC  4242/107 – pri pontonovom moste,  ,  parc.č. KNC  321  

a  4061 – pri  potravinách u Fujačka,   parc.č. KNC  4242/60 – pri moste Lúčky.  

 

 

 

 

Článok 6 

Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva 

 

1.Osobitnými spôsobmi môže užívať fyzická alebo právnická osoba verejné priestranstvo na: 

    - umiestnenie  zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia- napr.  

      stôl, motorové vozidlo, 

    -umiestnenie stavebného zariadenia – lešenia, oplotenia 

    -umiestnenie  zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. iné atrakcie v rozsahu oplotenia a   

     vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení. 

    -umiestnenie skládky – napr. skládka komunál. odpadu, skládka sutiny alebo kameňov, 

      skládka dreva, skládka zeminy a pod. 

     

Článok  7 

Podrobnosti a náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti 

 

1.Daňovník je povinný 5 dní pred začatím užívania verejného priestranstva – najneskôr v deň 

  užívania  osobne alebo písomne nahlásiť na tunajšom obecnom úrade údaje potrebné     

  k vyrubeniu dane   ako meno a adresa daňovníka, deň začatia užívania verejného      

  priestranstva, deň ukončenia  užívania verejného priestranstva, výmera osobitného užívania    

  verejného priestranstva,  parcela, spôsoby užívania, čo je obsahom tlačiva  „Oznámenie  

  o vzniku a zániku  daňovej  povinnosti  za osobitné užívanie  verejného priestranstva. –  

   príloha č.1  tohto VZN. 

 

2.Tlačivo je k dispozícii na tunajšom obecnom úrade. Daňovník je povinný tlačivo si sám 

    vypísať a podpísať. 

 

3.Po skončení osobitného užívania verejného priestranstva  je  poplatník povinný  do 30 dní  

  písomne alebo ústne oznámiť na Obecnom úrade v Štiavniku, že osobitné užívanie verejného   

  priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.. 

 

Článok  8 

Sadzba dane 

 

1.Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý deň: 

  a/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb  predajného zariadenia: 

      0,4000  € za m2 a deň – za poskytovanie služieb  

  b/ 0,4000 € za m2 a deň  za umiestnenie stavebného zariadenia 

   

  c/  0,4000 € za m2 a deň za umiestnenie skládky, napr. skládky komunál. odpadu, sutiny,.. 



. 

 

 

 Článok  9 

Oslobodenie od dane 

 

1. Miestna daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí v nasledovných prípadoch: 

    a/ za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia-  

       súhlasu Obecného úradu Štiavnik /napr. počas výstavby a pri odstraňovaní porúch 

       zariadení a inžinierskych sietí/. Občania, ktorí majú stavebné povolenie na výstavbu 

        rodinných domov, majú odpustené poplatky za skladovanie stavebného materiálu 

         na obecných pozemkoch po dobu dohodnutú s obecným úradom  za podmienok,  

        že stavebník musí ohlásiť Obecnému úradu Štiavnik  umiestnenie stavebného materiálu.     

    b/ ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia a ve- 

         rejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu. 
   

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

Daň za ubytovanie  
 

Článok  10 

Oznamovacia povinnosť 

 

1.Platiteľ dane- prevádzkovateľ zariadenia – oznámi na obecnom úrade vznik daňovej 

povinnosti – začatie činnosti  najneskôr  do 15 dní od vzniku  daňovej povinnosti, kde  

písomne oznámi: 

názov zariadenia, meno prevádzkovateľa, resp. obchodné   sídlo, údaje o zariadení,  počet 

lôžok, kontaktné údaje, rodné číslo, resp. IČO, dátum začatia činnosti, dátum zmeny, dátum 

ukončenia/ príloha č.2 .tohto VZN/ 

2.Všetky zmeny oznámených  skutočností alebo ukončenie činnosti je platiteľ dane povinný 

oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď tieto  zmeny  nastali alebo keď došlo 

k ukončeniu činnosti. 

 

Článok 11 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie 

 

1. Preukazná evidencia musí obsahovať údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho 

občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého bydliska, dobu ubytovania 

a údaje o dátumoch príchodu a odchodu a počte prenocovaní /kniha ubytovaných/. 

 

2.Údaje uvedené v bode 2 tohto článku je platiteľ dane povinný zapisovať do knihy 

ubytovaných vedenej v písomnej alebo elektronickej forme v deň ubytovania, okrem údaja 

o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie ubytovania /deň odchodu ubytovaného/ je platiteľ 

dane povinný vyznačiť v knihe ubytovaných ihneď po odchode  ubytovaného. 

3.Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných osobitne  pre každé ubytovacie zariadenie 

na území obce  Štiavnik. 

 

 

 

 



Článok  12 

Sadzba dane 

 

1.   Obec  určuje sadzbu dane  0,40 € za jednu osobu a prenocovanie . 

 

Článok 13 

Spôsob vyberania dane 

 

1.Správca dane určuje daňovníkovi – prevádzkovateľovi zariadenia zaplatiť daň  z ubytovania  

v hotovosti   do pokladne obecného úradu a to štvrťročne, do 15- stého dňa v mesiaci 

v nasledujúcom   štvrťroku na základe  hlásenia o ubytovaní.    

Príloha č. 3 k VZN /originál pre obec, kópiu – prevádzkovateľ/ 

  

 

 

 

 

PIATA ČASŤ 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 

Článok  14 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzbu dane  60,- € za  jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

 Článok 15 

Oznamovacia povinnosť 

 

1.Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti   a to na Obecnom úrade 

v Štiavniku  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Je povinný vyplniť daňové 

priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane prílohy  - podľa aktuálnej predlohy  

/obchodné meno /názov/,trvalý pobyt /sídlo/,  rodné číslo /IČO/, miesto podnikania 

, kontaktné údaje, typ a výrobné číslo prístroja a iné. 

Daňovník je  povinný predložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra. 

2.Ak daňová povinnosť zanikne, je daňovník povinný písomne túto skutočnosť oznámiť 

správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 

3.Zmenu názvu a sídla daňovníka je daňovník povinný oznámiť správcovi dane  do 30 dní od 

zmeny skutočnosti a podať  nové daňové priznanie,  predložiť živnostenský list alebo  

výpis z obchodného registra. 

4.Presun nevýherného hracieho prístroja, ktorým sa mení miesto uvedené v daňovom priznaní  

je daňovník povinný nahlásiť správcovi dane najneskôr v deň presunu a vyplniť novú prílohu 

k daňovému priznaniu. 

 

 

 Článok  16 

Povinnosti daňovníka 

 

1.Daňovník -prevádzkovateľ je povinný  označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom  na 

viditeľnom mieste s uvedením týchto údajov: 



a/ názov prevádzkovateľa, IČO 

b/ adresa miesta umiestnenia a prevádzkovania prístroja 

c/ dátum  začatia prevádzkovania 

d/ výrobné číslo, druh nevýherného hracieho prístroja 

e /evidenčné číslo pridelené správcom dane 

 

 

 

Článok 17  

Spôsob vyberania a zaplatenia dane 

1.Pri oznámení vzniku daňovej povinnosti obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená 

daň  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

2.V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň  na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

31. januára zdaňovacieho obdobia. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

Poplatok  
 

 

Článok 18 

Sadzby poplatku 

 

1.Paušálny poplatok sa zavádza pre poplatníkov ktorými sú fyzické osoby, ktoré majú v obci 

Štiavnik trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktoré sú na území Obce  Štiavnik 

oprávnené užívať nehnuteľnosti ustanovené zákonom. 

2.Sadzba paušálneho poplatku  sa uplatní pri výpočte poplatku:  

a/pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území Obce  Štiavnik  na iný účel ako na podnikanie. 

b/podnikatelia, ktorí sú oprávnení  užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  

území Obce Štiavnik na účel podnikania – ktoré nepožiadali o množstvový zber. 

 

3.Sadzba paušálneho poplatku je  0,0685 eura za osobu a kalendárny deň. 

 

4.Poplatok za množstvový zber sa zavádza pre poplatníkov, ktorými sú: 

a/pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území Obce  Štiavnik  na iný účel ako na podnikanie. 

b/podnikatelia, ktorí sú oprávnení  užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  

území Obce Štiavnik na účel podnikania  , ale iba tí,  ktorí oň obec požiadajú. 

5. Sadzba poplatku za množstvový zber sa určuje podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie 

odvozov takto: 

a) 0,0350 eura za liter odpadu , ak ide o KUKA nádobu  alebo nádobu s objemom 

   110 l, 120 l, 240 l a 1100 l  a odvoz odpadu  l krát za dva týždne.  

 

   Poplatok za množstvový zber sa zavádza tiež pre drobný stavebný odpad bez obsahu  

škodlivín. Sadzba takéhoto poplatku je: 0,0683 eura za kilogram odpadu. 

 

Článok  19 

Hodnota koeficientu 

 

1.Pre určenie poplatku na zdaňovacie obdobie   /kalendárny rok/ pre poplatníkov podľa § 77 



odst. 2 písm. b/  a písm. c/ zákona -správca dane ustanovuje koeficient pre výpočet 

ukazovateľa  produkcie komunálneho odpadu v hodnote 1.  

  

  

 

Článok  20 

Oznamovacia povinnosť. 

 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností 

rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik  poplatkovej povinnosti v priebehu 

zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť  obci taktiež  do 30 dní odo dňa, 

keď tieto nastali v zmysle horeuvedeného zákona. 

 

 

Článok 21 

Spôsob platenia a splatnosť poplatku 

/paušálny poplatok/ 

 

1.Poplatok  vyrubí obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený 

poplatok  je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Občania , ktorí platia poplatok cestou SIPA,  zaplatia poplatok v   štyroch  rovnakých 

splátkach , a to : do 30. apríla, do 30. júna , do 31. augusta a do 31.   októbra kalendárneho 

roka . 

2. Spôsob platenia poplatku: 

    a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

    b/ na účet obce č. IBAN:  SK26 0900 0000 0051 5666 8333            

        vedenom vo VÚB Žilina, exp. Bytča,  

    c/ poštovou poukážkou, ktorú si platiteľ vyžiada od obecného úradu 

 

 

Článok  22 

Spôsob platenia a splatnosť poplatku 

/množstvový zber/ 

 

1. Pri množstvovom zbere správca dane vyrubuje poplatok rozhodnutím podľa § 63  

zákona 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o smene a doplnení niektorých 

zákonov vždy  do 30. l. nasledujúceho roka . Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Štiavniku alebo 

bezhotovostne na účet správcu dane na základe identifikačných údajov uvedených 

v rozhodnutí. 

 

Článok 23 

Vrátenie poplatku 

 

 

1.Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka z dôvodu 

ukončenia trvalého alebo prechodného pobytu na území Obce  Štiavnik alebo zániku práva 



užívať nehnuteľnosť na území obce  Štiavnik, správca dane na základe oznámenia poplatníka 

a žiadosti  poplatníka vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi. 

2.Poplatník je povinný zánik poplatkovej povinnosti preukázať predložením: 

a/ dokladu o zmene trvalého pobytu alebo zániku prechodného pobytu 

b/rozhodnutia Okresného úradu v Bytči, katastrálneho odboru o zániku vlastníckeho práva  

alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti na území Obce Štiavnik alebo výpisu z listu 

vlastníctva 

c/iného hodnoverného dokladu o zániku užívacieho práva k nehnuteľnosti na území Obce  

Štiavnik. 

3.Ak poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, správca dane pomernú časť  

zaplateného poplatku vráti oprávnenému dedičovi na podklade právoplatného  rozhodnutia 

v dedičskom konaní na základe žiadosti oprávneného dediča. 

4.Správca dane zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi alebo vydá 

oprávnenej osobe podľa bodu 3. tohto článku v lehote do 30 odo dňa doručenia úplnej 

žiadosti o jeho vrátenie alebo vydanie. 

 

Článok 24 

Zníženie  a odpustenie poplatku 

1.Ak ide o poplatníka -fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt v Obci 

Štiavnik  a užíva nehnuteľnosť na území Obce Štiavnik, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu, 

napr. chatu, chalupu a podobnú nehnuteľnosť, paušálny poplatok podľa článku 18  bod 3. 

tohto nariadenia sa znižuje na sumu 0, 0411 eura na osobu a kalendárny deň. 

 

2.Správca dane poplatok zníži alebo odpustí, ak  poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce Štiavnik. Poplatok  

určený podľa sadzby ustanovenej v článku 18  bod 3. tohto  nariadenia sa zníži o pomernú 

časť pripadajúcu na kalendárne dni, počas ktorých sa poplatník preukázateľne  zdržiava alebo  

sa zdržiaval mimo územia Obce Štiavnik. Ak sa poplatník preukázateľne  zdržiaval mimo 

územia  Obce Štiavnik počas celého kalendárneho roka, poplatok sa odpustí v celej výške. 

 

3.Podkladom na zníženie alebo odpustenie  poplatku  je: 

a/ Potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, nájomná zmluva ak ide    

    o poplatníka, ktorý je žiakom alebo študentom školy na území Slovenskej republiky 

b/ Potvrdenie o návšteve školy, ak ide o poplatníka, ktorý je žiakom alebo študentom školy 

     mimo územia Slovenskej republiky/ ďalej SR/ 

c/ Potvrdenie zamestnávateľa o tom, že poplatník vykonával  počas určeného obdobia prácu    

    mimo obce alebo mimo územia  SR  a z tohto dôvodu sa súvisle alebo prevažne súvisle  

    zdržiaval mimo obce alebo mimo územia SR 

d/Iný hodnoverný doklad o vykonávaní činnosti alebo o ubytovaní mimo obce alebo územia 

   SR 

e/ Doklad o úhrade poplatku poplatníkom v inej obci na území  SR  

f/ Doklad vydaný miestne a vecne príslušným orgánom cudzieho štátu o pobyte 

g/  Potvrdenie  o umiestnení poplatníka v zariadení sociálnych služieb alebo v inom obdobnom 

     zariadení mimo Obce Štiavnik 

h/ Potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu 

odňatia slobody poplatníka 

 

 

4. Ak poplatník predloží správcovi dane doklad v inom ako slovenskom jazyku alebo českom 

jazyku je povinný súčasne predložiť aj preklad dokladu do  slovenského jazyka opatrený 



podpisom poplatníka. Ak má správca dane dôvodné pochybnosti o správnosti predloženého 

prekladu listiny do slovenského jazyka, môže požadovať predloženie úradne overeného  

prekladu  dokladu do slovenského jazyka. 

 

5.Žiadny podklad podľa bodu 3. tohto článku nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

 

 

 

 

Článok 25                                                                                    

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č. 

582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie. o miestnych daniach a  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  na území Obce Štiavnik  platné pre rok   2021         č.   

3.  Na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  sa  uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Štiavniku  dňa  ..... 

          4.   Toto  nariadenie   nadobúda účinnosť  1. 1. 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Vyvesené:  29.11.2021  

Zvesené:                                                                                 ................................................... 

                                                                                                        Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                             starosta obce 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


