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Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce na základe ustanovenia § 6, ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Jánovce. toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o mi e s t n y c h d a n i a c h a mi e s t n o m p o p l at ku z a ko mu n á l n e
o d p a d y a d r o b n é s t a v e b n é o dp a d y n a ú z e mí O b c e J á n o v c e
Prvá časť
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Jánovce:
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka
c) ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie
poplatku.

§2
Druhy miestnych daní
1. Obec Jánovce 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,

1

2. Obec Jánovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Druhá časť
§3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§4
Daň z pozemkov
1. Správca dane určuje na území obce Jánovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a) 0,1912 eur/m2 – orná pôda k. ú. Jánovce
0,1384 eur/m2 – orná pôda k. ú. Machalovce
b) 0,0175 eur/m2 – trvalé trávnaté porasty
c) 1,85 eur/m2 – záhrady
d) 1,85 eur/m2 – zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
e) 0,033 eur/m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým
posudkom.

f) 18,58 eur/m2 – stavebné pozemky

2. Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov (0,25 %) správca dane v zmysle § 8 ods. 2
zákona zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci Jánovce nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria , ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) stavebné pozemky
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1,00 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,25 %

§5
Daň zo stavieb
1. Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb (0,033 €) správca dane v zmysle § 12 ods. 2
zákona zvyšuje s účinnosťou od 1. januára 2013 v obci Jánovce za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,060 eur/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,070 eur/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,180 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
d) 0,170 €/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e) 0,450 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu
f) 0,600 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,160 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)

2. V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,03 € za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§6
Daň z bytov
1. Správca dane určuje pre celé územie obce Jánovce ročnú sadzbu dane z bytov
a nebytových priestorov vo výške 0,070 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu alebo nebytového priestoru.
§7
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších
ako 70 rokov
b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP, ŤZP/S.
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3. Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a bytov občanom starším ako 70 rokov
bez žiadosti, ak tento vek dosiahnu najneskôr k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
4. Daňovník je povinný k poskytnutiu daňového zníženia podľa ods. 2b) doložiť kópiu
preukazu ŤZP, ŤZP/S.

Tretia časť
§8
Daň za psa
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 3,50 € za psa chovaného v rodinnom dome
b) 3,50 € za psa chovaného vo viacbytovom dome
§9
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti a dane za psa
1. Daň z nehnuteľnosti a daň za psa vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne
podľa stavu k 1. januáru príslušného obdobia na celé zdaňovacie obdobie. Suma dane,
ktorá je v úhrne najviac 3,00 € sa nebude vyrubovať ani vyberať.
2. V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani za psa
správca dane vyrubí daň na základe čiastkového priznania.

Štvrtá časť
§ 10
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce a to parcely č. 88, 90/1, 90/2 a 573/16.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie dočasnej skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu),
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
g) dočasné parkovanie motorového vozidla
3. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom
tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti
a náležitosti oznamovacej povinnosti.
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§ 11
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva
za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý
deň nasledovne:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
0,497 €
b) za umiestnenie stavebného zariadenia
0,099 €
c) za umiestnenie predajného zariadenia
0,497 €
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
16,596 €
e) za umiestnenie dočasnej skládky
0,331 €
f) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
0,066 €
g) dočasné parkovanie - osobného motorového vozidla
0,066 €
- za nákladného motorového vozidla
0, 232 €
- autobusu
0,331 €

Piata časť
§ 12
Daň za ubytovanie
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,49 € za osobu a prenocovanie.
§ 13
Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie
1. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30
dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedenom
v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
2. Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko
ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe
ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri
vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.
3. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom
bude uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane,
údaje platiteľa dane a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu
z registračnej pokladne do knihy ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.
§ 14
Spôsob platenia dane za ubytovanie a jej odvodu
1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne platiteľa dane
b) bezhotovostným prevodným príkazom na účet platiteľa dane
2. Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovným spôsobom:
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- na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č. 3 tohto VZN písomne oznámi
správcovi dane výšku vybratej dane za kalendárny štvrťrok do 10 dní po uplynutí
štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá,
- do 15 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane pri platbách do 300 eur
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke Slovensko,
a. s., č. účtu 3401337003/5600

Šiesta časť
§ 15
Daň za predajné automaty
Správca dane určuje v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 49,79 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru
b) vo výške 199,16 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje
tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
c) vo výške 82,98 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov
tovaru
d) vo výške 365,13 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov
tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické
nápoje.
§ 16
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie
predajných automatov
1. 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.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.

Siedma časť
§ 17
Daň za nevýherné hracie prístroje
Správca dane určuje v súlade s ust.§ 55 a § 59zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
nasledovne:
a) vo výške 663,87 eur za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok
b) vo výške 331,93 eur za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok
c) vo výške 165,96 eur za jeden mechanický prístroj – šípky, stolný futbal, stolný hokej a iné
mechanické prístroje a kalendárny rok
d) vo výške 99,58 eur za jeden automat a iné zariadenie než je uvedené v písmene a) až c)
tohto ustanovenia na zábavné hry a kalendárny rok.
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§ 18
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie
nevýherných hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných
hracích prístrojov v rozsahu údajov:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno sídlo alebo miesto podnikania,
IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
e) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde musí byť uvedené meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum
začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.
Ôsma časť
§ 19
Poplatok
1. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dni odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
3. Vznik, zánik a zmenu skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku je poplatník
povinný oznámiť na predpísanom tlačive – príloha č. 4 a č. 5 tohto nariadenia.
§ 20
Množstvový zber
1. Obec má zavedený množstvový zber pre poplatníkov právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.
2. Poplatník si môže vybrať z nasledujúcich typov zberných nádob:
a) KUKA nádoba kovová s objemom 110 litrov
b) Kontajner BOBR s objemom 1100 litrov
3. Správca poplatku stanovuje frekvenciu odvozu zberných nádob nasledovne:
a) KUKA nádoba kovová s objemom 110 l – 1 x za dva týždne
b) Kontajner BOBR s objemom 1100 l – 1 x za dva týždne
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§ 21
Sadzba poplatku hodnota koeficientu
1. Obec ustanovuje sadzbu pre poplatníkov - právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov s množstvovým zberom:
a) 0,0126 € za l liter odpadu u KUKA nádoby kovovej s objemom 110 litrov
b) 0,0182 € za liter odpadu u kontajnera BOBR s objemom 1100 litrov
2. Obec ustanovuje sadzbu poplatku 0,0246 € za osobu a kalendárny deň pre ostatných
poplatníkov.
3. Obec ustanovuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach hodnotu
koeficientu 1.
§ 22
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona o miestnych daniach vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom na účet správcu dane na základe
identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí alebo v hotovosti priamo do pokladne
obce Jánovce.
§ 23
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia, potvrdenie o zmene trvalého pobytu, zánik práva
nehnuteľnosti
c) úmrtie poplatníka
4. Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži na:
0,0123 eur za osobu a kalendárny deň pre :
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich),
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve
školy),
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne
dochádzajúcich),
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-

potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od
zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie
o prechodnom pobyte).

0,0184 eur za osobu a kalendárny deň pre:
a) občana s ťažkým zdravotným postihnutím
- potrebné doložiť preukaz ŤZP a ŤZP/S
b) občana staršieho ako 65 rokov, ak tento vek dosiahne najneskôr k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
5. Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí osobe, ktorá sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
a) Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) Potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
c) Ohlasovacia povinnosť podľa § 9 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov SR a registri SR (pri vycestovaní do zahraničia na viac ako 90 dní – teda
dlhodobo).
6. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 4 a 5, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie
zaniká.

Deviata časť
§ 24
Záverečné ustanovenia
1. Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
neustanovuje inak, postupuje sa podľa zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Jánovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Jánovciach dňa 14.12.2012 v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Jánovce č. 07/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jánovce zo dňa
16.12.2011.
4. Zmeny a doplnky tohto
zastupiteľstvo v Jánovciach.

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.
V Jánovciach dňa 14.12.2012

Jozef Kacvinský
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 03/2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oznámenie
*vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie
verejného priestranstva
Daňovník dane:
Meno, priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Rodné číslo/IČO/: .............................................................................
Podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci ..................
.......................................................................:
*vznik daňovej povinnosti dane za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
..............................................................................., o výmere ..............................................,
Na parc. č. .................................. Doba umiestnenia od .......................... do ........................
*zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa .......................................

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočností rozhodujúce pre výpočet dane.
V ............................................. dňa...................................
........................................
Podpis platiteľa dane

10

Príloha č. 2 k VZN č.03/2012
__________________________________________________________________________________

Oznámenie
o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie
Platiteľ dane
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ........................................................................
Podľa VZN č. 03/2012 a § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
oznamujem obci .....................................................................................:
*vznik daňovej povinnosti dane za ubytovanie od ................................................. v prevádzke
zariadenia ..................................................................., adresa zariadenia ....................................
.......................................................................................................................................................
*zánik daňovej povinnosti dane za ubytovanie od ................................................. v prevádzke
Zariadenia ...................................................................., adresa zariadenia ..................................
.......................................................................................................................................................
Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V .................................................................. dňa ....................................
......................................................
podpis platiteľa dane
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Príloha č. 3 k VZN č. 03/2012

.......................................................................................................................................................
Názov a adresa platiteľa)

Obec Jánovce
059 13 Jánovce 248

Vec
Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie
Platiteľ dane za ubytovanie:
Názov organizácie: .......................................................................................................................
Sídlo organizácie: .........................................................................................................................
IČO: ........................................DIČ: ......................................Rodné číslo:...................................
Týmto na základe VZN Obce Jánovce č. 03/2012 o miestnych daniach oznamujem obci
Jánovce
- počet ubytovaných osôb v danom štvrťroku ........................................
-počet prenocovaní

........................................

-výšku vybratej dane za ubytovanie za ......... štvrťrok roku ................... vo výške .................. €

Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V .................................................... dňa ..........................................
...............................................
podpis platiteľa dane
Príloha č. 4 k VZN o miestnych daniach a poplatku

12

OHLÁSENIE K URČENIU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Jánovce č. 03/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatková povinnosť:
Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Vznik

PRÁVNICKÉ OSOBY

PODNIKATELIA
Zmena

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Obchodné meno

IČO

Zánik

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

DIČ

Predmet činnosti

Štatutárny zástupca

Adresa / sídlo (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)

Telefón / fax

Adresa prevádzky

Mailová adresa

Číslo účtu / kód banky

Zberné nádoby
Počet

Typ

Režim vývozu

Priemerný počet zamestnancov alebo osôb užívajúcich prevádzku:
Poznámky:
Vyhlasujem, že všetky údaje v ohlásení sú pravdivé a správne.
V ............................................. dňa ..........................................

..............................................................
podpis poplatníka

Príloha č. 5 k VZN o miestnych daniach a poplatku
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OHLÁSENIE K URČENIU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Jánovce č. 03/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatková povinnosť:
Meno

Vznik

FYZICKÉ OSOBY

Zmena

Priezvisko

Zánik

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)

Adresa aktuálneho pobytu na území obce Jánovce (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo)

Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

Osoby, za ktoré preberá poplatník poplatkovú povinnosť

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Poznámky:
Vyhlasujem, že všetky údaje v ohlásení sú pravdivé a správne.
V Jánovciach, dňa ....................................................

........................................................................
Podpis poplatníka
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