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Obec Skalité vydáva toto VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Skalité
v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom
poplatku za komunálne odpady /ďalej len zákon/ v znení neskorších zmien na ktorom sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods.4 písm.g, zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.178 /2019 dňa 12.12.2019,
ktorým Obec Skalité zaviedla s účinnosťou od 1. januára 2020 na území obce Skalité v
súlade s zákonom č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov nasledovné miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje

1. Obec Skalité na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady .
2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a, b, e, a f, a poplatku je kalendárny
rok .
Prvá časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§1
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len VZN/ sa zaviedli s účinnosťou
od 1. januára 2020 na území obce Skalité v súlade s zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších zmien tieto dane:
1.1. daň z nehnuteľnosti
1.2. daň za psa
1.3. daň za užívanie verejného priestranstva
1.4. daň za ubytovanie
1.5. daň za predajné automaty
1.6. daň za nevýherné hracie prístroje
Druhá časť
§2
1. Daň z nehnuteľnosti 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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Daň z pozemkov
§3
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku určenej správcom dane týmto nariadením 0,0637 eura/m2. .
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2
uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien
(0,0189 eura/m2)
3. Základom dane z pozemkov pre záhradu, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v tabuľke č. 2 zákona k zák.č.
582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien (1,85 eura/m2)
4. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku na 1 m2 ustanovenej týmto nariadením správcom dane 0,10 eura/m2.
/hodnota pozemku za 1m2 v VZN sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom/
5. Základom dane z pozemkov stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty ustanovenej správcom dane týmto
nariadením na sumu 5,64 eura/m2 pre celú obec Skalité jednotne.
6. Základom dane z pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky na
ktorých sú hospodárske lesy , rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy stavebné pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len ,, predajný
stánok“ ), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej
stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty ustanovenej týmto nariadením na sumu
5,64 eura/m2 pre celú obec Skalité jednotne.
§4
Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Skalité určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu :
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 1,25%
- záhrady vo výške 1,10%
- zastavané plochy a nádvoria , ostatné plochy vo výške 0,28%
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,83%
- stavebné pozemky vo výške 1,25%
- pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
1,25 %
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Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb určená v § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. v
znení neskorších zmien vo výške 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
sa upravuje správcom dane nasledovne :
1.1. stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu 0,133 eura/m2 pre celú obec Skalité jednotne,
1.2. za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,133 eura/m2 pre celú
Obec Skalité jednotne,
1.3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,492 eura/m2 pre celú obec Skalité
jednotne,
1.4. za samostatne stojace garáže 0,438 eura/m2 pre celú obec Skalité jednotne,
1.5. za stavby hromadných garáží 0,438 eura/m2 pre celú obec Skalité jednotne,
1.6. za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,438 eura/m2 pre celú
obec Skalité jednotne,
1.7. za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 1,095 eura/m2 pre celú Obec Skalité jednotne,
1.8. za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,327 eura/m2 pre celú Obec Skalité jednotne,
1.9. za ostatné stavby 0,657 eura/m2 pre celú obec Skalité jednotne.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,022 eur. za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov určená v § 16 ods.1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. sa
zvyšuje pre všetky byty a nebytové priestory na území obce Skalité na sumu
0,109 eura/m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru pre celú obec Skalité
jednotne za každý aj začatý m2.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
§7
Oslobodenie a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
1.1. pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
1.2. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
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1.3. pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených
areáloch, prírodných rezerváciách, národných
prírodných rezerváciách,
prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatka, chránených krajinných
prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany
a územiach medzinárodného významu,
1.4. lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby /prvej prebierky/,
1.5. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane zo stavieb na stavby:
2.1. stavby a byty slúžiace školám a školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so
zníženou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely soc. pomoci a múzea,
galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb na:
3.1. stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických
osôb starších ako 70 rokov, alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických
osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Úľava bude poskytnutá vo výške 50 %.
3.2. garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
fyzických osôb starších ako 70 rokov ,držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu. Úľava bude poskytnutá vo výške 50%.
3.3. Stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku
úľava bude poskytnutá vo výške 50%. Podmienkou je, že musí byť vydané
stavebné povolenie /úľava bude poskytnutá po dobu výstavby v stavebnom
povolení / a daňovník v ňom nebýva.

Tretia

časť

OSTATNÉ MIESTNE DANE
§8
Daň za psa
1. Sadzba dane za psa sa stanovuje vo výške: 5,00 eur za kalendárny rok.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u tohto istého daňovníka.
2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane .
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§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ústredia obce KN č. 3619, KN č.
3618/1, KN č. 5930/9 – 12, KN č. 21/1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN
nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
3. Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa stanovujú:
3.1. za užívanie verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja
a) jednorazové užitie ambulantnou predajňou, pojazdnou predajňou s určením
predajných miest na území obce
3,30 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý aj začatý m2/

b) príležitostný ambulantný predaj – Vianočné trhy
1,60 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý aj začatý m2/
3.2. za umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného
materiálu a iného materiálu a odpadu
a) na dobu kratšiu ako 3 dni
0,33 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý aj začatý m2/

b) za každý ďalší započatý deň
0,66 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý začatý m2/
3.3. za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
1,65 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý začatý m2/

3.4. za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom:
a) postavenia zariadení cirkusov, kultúrnych podujatí, postavenia zariadení
lunaparkov a iných atrakcií
0,20 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý začatý m2/
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b) príležitostné postavenia zariadení cirkusov, kultúrnych podujatí, postavenia
zariadení lunaparkov a iných atrakcií – Goralské slávnosti a Vianočné trhy
0,20 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý začatý m2/
c) konanie mítingov, zhromaždení, petičných akcii a predvolebných podujatí,
volebných kampaní a pod.
0,50 eura/m2/deň
/za každý aj začatý deň
a za každý začatý m2/
4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
5. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa vyrubí rozhodnutím a vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§9a
Oslobodenie dane
1. Od dane sú oslobodení: mládežnícke združenia, združenia dôchodcov, školské kluby,
materské a základné školy, CVČ Skalité, drobní remeselníci, ktorí vytvárajú a
prezentujú produkty vyrobené vlastnou remeselníckou činnosťou, ľudovoumelecké,
umelecké, úžitkové ozdobné predmety ako napr. rezbári, drôtikari a pod.
§10
Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka o ubytovacom zariadení (ďalej len ,,zariadenie“), ktorým je
hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom,
ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická
ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping,
minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v
stavbe slúžiacej na viaceré účely.
2. Daň za ubytovanie v stanovenej výške pre obec vyberá platiteľ dane, ktorým je
prevádzkovateľ zariadenia , ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
3. Platiteľ dane je povinný vznik daňovej povinnosti písomne oznámiť správcovi dane do
30 dní od zahájenia činnosti. Prípadné zmeny alebo zánik činnosti je povinný nahlásiť
do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
4. Sadzba dane za ubytovanie je 0,60 eur na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľ je povinný vybrať daň v stanovenej výške pre obec a ručí za ňu.
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6. Platiteľ je povinný vybrať daň od daňovníka v stanovenej výške a vydať mu príjmový
doklad o zaplatení dane za prechodné ubytovanie.
7. Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje je povinný
viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v knihe ubytovaných.
8. Prevádzkovateľ je povinný predložiť polročne vyúčtovanie ubytovaných osôb a mať
zaplatený poplatok pri predložení vyúčtovania k 15.7. za I.polrok a k 10.01. za
II.polrok nasledujúceho kalendárneho roka. Daň je splatná bez vyrubenia.
9. Prevádzkovateľ uhradí správcovi dane daň poštovou poukážkou alebo v hotovosti do
pokladne OcÚ Skalité alebo bezhotovostným prevodom na účet Obce Skalité.
10. Prevádzkovateľ v prípade kontroly musí umožniť správcovi dane nahliadnuť do
evidencie.
§11
Daň za predajné automaty
1. 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.
2. Sadzba dane za predajné automaty je

67 eur/ks/rok

3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca , v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene
správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového
správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene
správcu dane.
4. Daňovník musí mať vedené základné údaje o predajnom automate, výrobné číslo, druh
predajného automatu, jeho umiestnenie a počet prevádzkových predajných automatov.
Takúto evidenciu musí viesť aj v prevádzkach kde má uvedené predajné automaty
umiestnené a na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole.
§12
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú 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/
2. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je

50 eur/ks/rok

3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom sa
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ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k
zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového
správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene
správcu dane.
4. Daňovník musí mať vedené základné údaje o nevýhernom hracom prístroji a to výrobné
číslo , druh a názov nevýherného hracieho prístroja, počet prevádzkových nevýherných
hracích prístrojov, dátum začatia prevádzkovania.

Štvrtá časť
POPLATOK
§13
Poplatník
1. Poplatníkom je každá fyzická a právnická osoba v zmysle §77 zákona NR SR č. 582/04
Z.z
§14
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za osobu a
kalendárny deň sa stanovuje
0,0631 eura/osoba/deň
1.1. v prípade priestupného roku

/t.j. 23,03 eur na osobu a rok/
/t.j. 23,09 eur na osobu a rok/

2. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade so
zavedeným intervalovo – množstvovým systémom zberu pre právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov za množstvový zber sa stanovuje
0,0531 eura/liter/odpadu
3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa stanovuje
0,044 eura/kg odpadu
§15
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti:
a) uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu / ďalej len ,,identifikačné údaje“/ v prípadne určeného
zástupcu podľa § 77 ods.7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti.
Ak je poplatníkom osoba podľa §14 ods. 2 tohto VZN musí uviesť:
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b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo, údaje potrebné pri intervalovo - množstvovom
systéme zvozu odpadov a to počet a objem smetných nádob,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku ,najmä na zánik alebo zníženie poplatku,
spolu s oznamovacou povinnosťou predloží aj relevantné doklady potvrdzujúce
uvedené údaje.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 13 tohto
VZN a zaniká po ukončení skutočnosti ktorá je uvedená v § 13 tohto VZN.
3. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30
dní odo dňa, kedy tieto nastali.
§16
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Správca dane určuje poplatníkovi podľa §14 ods.1 tohto nariadenia platenie poplatku v
splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým
sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím
určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
1.1. Po zaplatení prvej splátky alebo celého poplatku užívatelia smetných nádob
dostanú nevyhnutný počet štítkov.
2. Poplatník podľa §14 ods.2 tohto nariadenia vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia na účet obce Skalité bezhotovostným
prevodom alebo priloženou poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne obce
Skalité.
2.1. Po zaplatení poplatku užívatelia. smetných nádob obdržia nevyhnutný počet
štítkov.
3. Poplatník podľa§ 14 ods. 3 tohto nariadenia poplatok zaplatí v hotovosti pri
odovzdávaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore.
§17
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo zástupcovi poplatníka
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
ustanovených vo všeobecnom záväznom nariadení.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia a to: zrušenie trvalého alebo prechodného
pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, úmrtie /úmrtný list/
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§ 18
Odpustenie poplatku
1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník alebo zástupca poplatníka obci
preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako
90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady.
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť:
 potvrdenie z ubytovacieho zariadenia alebo kopia ubytovacieho preukazu, v
prípade ak má prenajatý byt tak nájomnú
zmluvu alebo potvrdenie od
zamestnávateľa , pokiaľ ide o študenta ktorý študuje mimo územia SR – potvrdenie
o návšteve školy,
 čestné prehlásenie, že sa v obci nezdržiava a nevyužíva rodinný dom alebo chatu
na bývanie ale len na rekreačné účely,
 pri práci v zahraničí potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva
prácu v zahraničí alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo čestné
prehlásenie.
§ 19
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdostí zákona
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 20
Zníženie poplatku
1. Obec poplatok zníži:
a) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo
prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba( podľa stavu k 1.1. príslušného
kalendárneho roka) - zníženie sadzby o 30%
b) fyzická osoba v hmotnej núdzi – zníženie sadzby o 30%
c) fyzická osoba staršia ako 62 rokov ( podľa stavu k 1.1. príslušného kalendárneho
roka) – zníženie o 30%
2. Doklad ktorý preukazuje danú skutočnosť v ods.1:
 k bodu a) – kópia preukazu ZŤP a ZŤP/S, rozhodnutie o bezvládnosti,
 k bodu b) – preukážu sa právoplatným rozhodnutím úradu práce , sociálnych vecí
a rodiny o priznaní dávky a príspevku z dôvodu, že sú občania v hmotnej núdzi,
alebo potvrdením o poberaní dávok z ÚPSVaR.
 k bodu c) – je známe z evidencie
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Piata časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
1. Ostatné náležitosti, ktoré neupravuje toto VZN sa riadia príslušnými právnymi
normami.
§ 22
Zrušovacie ustanovenia
1. Zrušujú sa:
1.1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a novelizácia č. 1/2015 k
miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
§ 23
Účinnosť
1. Toto nariadenie č. 4/2019 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 178/2019
zo dňa 12.12.2019 nadobúda účinnosť 01.01.2020. VZN obce Skalité č. 4/2019 je
vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.12.2019 a taktiež je uschované na Obecnom úrade v
Skalitom u starostu obce, a podľa zák.č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov na
požiadanie môže byť predložené k nahliadnutiu.

v.r.
PaedDr. Jozef Cech
starosta obce Skalité

Vyvesené na úradnej tabuli obce Skalité dňa: 13.12.2019
Zvesené z úradnej tabule obce Skalité dňa: 29.12.2019
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