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VZN obce Chlebnice číslo 3/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Chlebnice, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Chlebnice číslo 3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území obce Chlebnice.
2) Obec Chlebnice ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za ubytovanie.
3) Obec Chlebnice ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň
za nevýherné hracie prístroje a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady je kalendárny rok s výnimkami upravenými v ustanovení § 90
ods. 3 až 6 zákona o miestnych daniach.

DRUHÁ ČASŤ
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľnosti
1) 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“)
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1)
2)
3)

4)

5)
6)

1)
2)
3)

4)

§3
Daň z pozemkov
Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona
o miestnych daniach.
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Chlebnice v členení podľa § 6
zákona o miestnych daniach.
Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona
o miestnych daniach. Daň sa prepočítava vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať,
okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
Hodnota pozemkov je:
a) orná pôda
0,0942 € za m2
b) trvalé trávne porasty
0,0189 € za m2
c) záhrady,
1,85 € za m2
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 € za m2
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy - ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu
pozemku na
0,12 € za m2
f) stavebné pozemky
18,58 € za m2
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,44 %.
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.
§4
Daň zo stavieb
Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Chlebnice v členení podľa § 10
zákona o miestnych daniach.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou
sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom
sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,052 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,052 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
0,15 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov
0,20 €
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,35 €
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f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so
zárobkovou činnosťou
0,50 €
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f)
0,20 €
5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,035 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
6) Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach.
§5
Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti a zníženie dane z nehnuteľnosti
1) Podľa miestnych podmienok v obci Chlebnice sa od dane z pozemkov oslobodzujú
(§ 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach):
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
e) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).
2) Podľa miestnych podmienok v obci Chlebnice sa od dane zo stavieb oslobodzujú
(§ 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach):
a) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

1)

2)
3)
4)

§6
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší o ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane je počet psov.
Sadzba dane sa stanovuje na 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1) zákona o miestnych daniach
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§7
Daň za predajné automaty
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú
cestovné lístky verejnej dopravy.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
Základom dane je počet predajných automatov.
Sadzba dane je 35,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
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5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
6) Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je
uvedené: obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia, dátum začatia
prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené správcom
dane.
7) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
automatov.

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

§8
Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane na jeden nevýherný hrací prístroj je 35,00 €.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je
uvedené: obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia, dátum začatia
prevádzky automatu, výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené správcom
dane.
Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
automatov.

§9
Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť
k týmto daniam alebo niektorej z nich a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
2) Ak je pozemok alebo stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4 a § 9 ods. 4
zákona o miestnych daniach), priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo
dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá
zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí
v príslušnom tlačive.
3) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
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podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, príslušnému
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
4) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením,
a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
5) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo
financií Slovenskej republiky. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je
čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.
6) Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania. Osobné údaje podľa tohto
odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
7) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Ak vznikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane
rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
8) Správca dane ustanovuje, že sumu dane v úhrne do 2,00 € nebude vyrubovať
(§ 99e ods. 9 zákona o miestnych daniach).
9) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Správca daní povoľuje daň z nehnuteľností uhradiť v nasledovných splátkach:
ak vyrubená daňová povinnosť pre daň z nehnuteľností u fyzických osôb je nad 30,00 €
a u podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb nad 500,00 € nasledovne:
- prvá splátka do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia,
- druhá splátka do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia,
- tretia splátka do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.
Splátky dane sú určené správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
10) Spôsoby vyberania dane:
- v hotovosti do pokladne obce,
- bezhotovostným prevodom na účet obce.

1)
2)

3)

4)

§ 10
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré
obec prenajala podľa osobitného zákona.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, stavebného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky,
umiestnenie informačno-reklamného zariadenia, trvalé parkovanie vozidla na
vyhradenom priestore. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie
verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov
a verejných sietí.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý
aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva na každý aj začatý deň
nasledovne:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie predajného zariadenia,
0,30 €
b) umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky
(stavebný materiál, príp. skládky tuhého paliva a pod.),
0,10 €
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií,
0,10 €
d) umiestnenie informačno-reklamného zariadenia,
0,10 €
e) trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore
0,05 €
7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
9) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť
splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
10) Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené:
a) užívanie verejného priestranstva cirkvami a náboženskými spoločnosťami
na dobročinné účely,
b) užívanie verejného priestranstva na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú
na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený
na charitatívne, verejnoprospešné účely a verejné zhromaždenia politických strán
a hnutí.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 11
Daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len
„zariadenie“).
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzba dane je 0,10 € za osobu a prenocovanie.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vyhotoví príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
a) občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím a potrebou sprievodcu,
b) osoba mladšia ako 15 rokov, osoba staršia ako 70 rokov.
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TRETIA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

§ 12
Poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok")
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, uvedený v § 77 ods. 2 až 4
zákona o miestnych daniach.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Sadzby poplatkov:
a) Sadzba poplatku sa stanovuje paušálne vo výške 0,040 € za osobu a kalendárny
deň. Za uhradený poplatok budú vydané 4 ks žetonov na vývoz komunálneho
odpadu.
b) 0,020 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,
c) Sadzba poplatku za 1 ks žetónu na vývoz komunálneho odpadu sa stanovuje podľa
aktuálnej ceny za vývoz 110 l nádoby komunálneho odpadu.
d) Sadzba poplatku za 110 l zbernú nádobu na komunálny odpad (popolnicu)
sa stanovuje podľa aktuálnej nákupnej ceny za 110 l zbernú nádobu na komunálny
odpad.
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu
podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak
je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Vyrubenie poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81a zákona o miestnych daniach.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie týchto podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
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a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného
pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti).
12) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Podkladom
na odpustenie poplatku je:
a) potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej alebo strednej škole mimo územia obce
spolu s potvrdením o ubytovaní v školskom internáte, resp. dokladom
o prechodnom pobyte v inej obci,
b) potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom
zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce spolu
s potvrdením o ubytovaní alebo dokladom o prechodnom pobyte v inej obci,
c) pracovné povolenie v inom štáte, alebo povolenie o pobyte na území iného štátu,
d) hodnoverný doklad o vyrubení a zaplatení poplatku v inom mieste pobytu na území
Slovenskej republiky (pokladničný doklad alebo výpis z účtu),
e) rozhodnutie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, domove dôchodcov,
f) potvrdenie o hospitalizácii v nemocničnom zariadení, alebo o umiestnení v liečebni,
g) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody a jeho trvaní.
13) V prípade, že doklad podľa § 12 ods. 12 nie je v slovenskom alebo českom jazyku,
je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa vyžaduje úradný preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Chlebnice prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Chlebnice.

1)

2)
3)

4)

§ 14
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje
sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli
Obce Chlebnice od 29.11.2012 do 13.12.2012.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Chlebnice sa, v súlade s § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach dňa 14.12.2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Chlebnice
od 15.12.2012 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.
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5) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Chlebnice číslo 6/2011 zo dňa 28.11.2011 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo doplnené uznesením č. 18.6. Obecného
zastupiteľstva v Chlebniciach zo dňa 26.04.2013.
7) Doplnok – zmena číslo 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Chlebnice
číslo 3/2012 bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Chlebniciach dňa 08.12.2015
a účinnosť nadobúda dňom 1. januára 2016.
8) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo doplnené Všeobecne záväzným nariadením
Obce Chlebnice číslo 3/2017, ktoré bolo vydané Obecným zastupiteľstvom
v Chlebniciach na zasadnutí dňa 14.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.

V Chlebniciach, dňa 30.12.2017.

Ing. Milan Maxoň
starosta obce
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