
§40 
Vyrubenie poplatku a splatnosť 

1. Obec Dolná Tižina vyrubuje poplatok rozhodnutím. Poplatok je splatný 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
2. Pri vyrubení poplatku pre poplatníkov určených § 77 ods. 2 písm. a) zákona vychádza 
správca poplatku z údajov evidencie ohlasovne pobytu, inak z posledných jemu známych 
údajov. 
3. Pri vyrubení poplatku pre poplatníkov určených § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona vychádza 
správca poplatku z údajov ohlásenia doručeného poplatníkom (príloha č. 3), inak 
z posledných jemu známych údajov. 

§41 
Vrátenie poplatku 

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, 
ak mu 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 (zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik 

práva užívania nehnuteľností, úmrtie osoby) 

§42 
Zníženie, odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Dolná Tižina. 

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Dolná Tižina, a to : 

a) potvrdenie školy o štúdiu vydanom v príslušnom školskom roku a čestné prehlásenie 
poplatníka s uvedením počtu dní, ktoré sa zdržiaval mimo územia obce 

b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo okresu potvrdenie zamestnávateľa 
o zamestnaní a čestné prehlásenie poplatníka s uvedením počtu dní, ktoré sa zdržiaval 
mimo územia obce alebo okresu 

c) iné potvrdenie preukazujúce pobyt poplatníka mimo územia obce viac ako 90 dní 
a čestné prehlásenie poplatníka s uvedením počtu dní, ktoré sa mimo obce zdržiaval 

d) čestné prehlásenie poplatníka o tom, že sa na území obce nezdržiaval viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období s uvedením dôvodu 

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je 
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

§43 
Odpustenie poplatku 

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Dolná Tižina 
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2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Dolná Tižina, a to : 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou 

formou 
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je 
možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

§44 
Označenie platby dane daňovníkom 

1. Daňovník označí platbu dane z nehnuteľností nasledovne: 
Variabilný symbol - uvedený v rozhodnutí 
Konštantný symbol - 0558 bezhotovostný platobný styk 

- 0558 poštový platobný poukaz 
Číslo účtu vedené v pobočke OTP - 9271018/5200 
banka Slovensko, a.s. Žilina 

2. Daňovník označí platbu dane za psa nasledovne : 
Variabilný symbol - uvedené v rozhodnutí 
Konštantný symbol - 0558 bezhotovostný platobný styk 

- 0558 poštový platobný poukaz 
Číslo účtu vedené v pobočke OTP - 9271018/5200 
banka Slovensko, a.s. Žilina 

3. Daňovník označí platbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne : 
Variabilný symbol - uvedené v rozhodnutí 
Konštantný symbol - 0558 bezhotovostný platobný styk 

- 0558 poštový platobný poukaz 
Číslo účtu vedené v pobočke OTP - 9271018/5200 
banka Slovensko, a.s. Žilina 

4. Daňovník označí platbu dane za daň 
Variabilný symbol 
Konštantný symbol 

Číslo účtu vedené v pobočke OTP 
banka Slovensko, a.s. Žilina 

za ubytovanie nasledovne : 
- evidenčné číslo platiteľa dane 
- 0558 bezhotovostný platobný styk 
- 0558 poštový platobný poukaz 
-9271018/5200 

5. Daňovník označí platbu za predajné automaty nasledovne : 
Variabilný symbol - uvedené v rozhodnutí 
Konštantný symbol - 055 8 bezhotovostný platobný styk 

- 0558 poštový platobný poukaz 
Číslo účtu vedené v pobočke OTP - 9271018/5200 
banka Slovensko, a.s. Žilina 
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6. Daňovník označí platbu za nevýherné hracie prístroje nasledovne : 
Variabilný symbol - uvedené v rozhodnutí 
Konštantný symbol - 0558 bezhotovostný platobný styk 

- 0558 poštový platobný poukaz 
Číslo účtu vedené v pobočke OTP -9271018/5200 
banka Slovensko, a.s. Žilina 

7. Daňovník označí platbu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady nasledovne : 
Variabilný symbol - uvedené v rozhodnutí 
Konštantný symbol - 0558 bezhotovostný platobný styk 

- 0558 poštový platobný poukaz 
Číslo účtu vedené v pobočke OTP - 9271018/5200 
banka Slovensko, a.s. Žilina 

§45 
Spôsob platenia dane 

1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu v Dolnej Tižine, 
2. vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave, 
3. po štovou poukážkou, 
4. prevodom z účtu poplatníka v prospech účtu správcu dane. 

§46 
Záverečné ustanovenie 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č.6/2008 zo dňa 16.12.2008 
a dodatok č. 1/2009 zo dňa 14.12.2009. 

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dolnej Tižine sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 
o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 5.12.2012 uznesením č. 9c/2012. 

, §47 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 

VYVESENÉ: .?.?..: . ... 
ZVESENÉ: 

^ -i t Mgr. Anton Durana 
starosta obce 
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Príloha č. 1 k VZN o miestnych daniach č. .../...../2012 

H l á s e n i e 

O počte ubytovaných hostí za mesiac rok 20 
/povinnosť predložiť správcovi dane polročne/ 

Evidenčné číslo daňovníka: 
Názov právnickej alebo fyzickej osoby: 
Názov a adresa prevádzkovej jednotky poskytujúcej ubytovanie: 
Počet lôžok v prevádzke: 
Počet ubytovaných hostí za mesiac: 
Počet prenocovaní: 
Celková daň : (počet prenocovaní x sadzba) 

V Dolnej Tižine dňa 

Podpis a pečiatka 

11 



Príloha č. 2 k VZN o miestnych daniach č...f..../2012 

V, 

Evidencia 
Predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov 

p. č. dátum uvedenia daňovník prevádzka typ, výrobné zmena 
do prevádzky /prevádzkovateľ/ číslo 
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Príloha č. 3 k VZN o miestnych daniach a poplatku č 'Ĺ j. 2012 
/ 

Ohlásenie k miestnemu poplatku 
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov pre 

obec Dolná Tižina 

V súlade so zákonom č.223/2001 Z. z. o odpadoch a v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov Vám ohlasujeme údaje k vyrubeniu miestneho poplatku za 
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov: 

Meno, priezvisko (obchodné meno), adresa: 

Štatutárny zástupca: 

Rodné číslo, IČO: 

DIČ: 

Peňažný ústav, číslo účtu: 

Sídlo prevádzky: 

Vlastnícky vzťah k prevádzke: 

Priemerný počet miest na ubytovanie: 

Priemerný počet zamestnancov: 

Priemerný počet miest: 

Správnosť uvedených údajov potvrdzujem podpisom. 

V dňa 20 

podpis a pečiatka 
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