
Obec Nižná Sitnica, 094 07  Nižná Sitnica č.105, okres Humenné  
 

 
 
 
 
 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Sitnica  

č. 2/2022 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Nižná Sitnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov a sídlo organizácie  Obecný úrad Nižná Sitnica, 094 07  Nižná 

Sitnica č.105, IČO: 00332585 
Poradové číslo VZN 2/2022 
Vypracovala :  Helena Mališová 
Schválil        : Ing. Stanislav Rakár Ing. Stanislav Rakár 
Dátum vyhotovenia VZN: 22.11.2022 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce: 29.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k VZN:  13.12.2022 
Doručené pripomienky / v počte/: 
Vyhodnotenie pripomienok: 

0 

VZN schválené OZ dňa: 16.12.2022 
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa:  
VZN zvesené dňa:  
VZN nadobúda účinnosť:   

 
           

 
 
 
 
                                

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

Článok 1 – Predmet úpravy 
1. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Sitnici podľa §6 a § 11 ods. 4 písm. d),e ) a g)  zákona 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 zavádza s účinnosťou od 1.1.2023 
a) Daň z nehnuteľnosti 

             b) Daň za psa 
             c) Daň za užívanie verejného priestranstva 
             d) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

2. Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane  z nehnuteľností a poplatku na 
území obce Nižná Sitnica. 

3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a) , b) a poplatku je kalendárny rok. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Článok 1 
Predmet dane 

1. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: 
      a) Daň z pozemkov 
      b) Daň zo stavieb 
      c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

2.  Predmetom dane sú nehnuteľností na území obce Nižná Sitnica. 
 

DAŇ Z POZEMKOV 
Článok 2  

Predmet dane z pozemkov 
 

(1)    Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území SR: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé porasty 
b) záhrady 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné toky 
e) stavebné pozemky 
f) ostatné plochy  
                                                                                        Článok 3 

Základ dane z pozemkov 
 

Obec Nižná Sitnica ako správca dane určuje hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane 
z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 / aj za každý začatý m2 za:  
a)orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady je hodnota pozemku bez porastov 0,2944 €/m2 
b) trvalé trávne porasty je hodnota pozemku 0,0401 €/m2 
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky a a ostatné hospodársky využívané vodné 
plochy, je hodnota pozemku 0,0365 €/m2. Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník  hodnotu 
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.                                                                                                                       
d) záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku 
              Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je: 

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


               a)    1.3278  €/m2 za záhrady 
               b)    1.3278  €/m2 za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
               c)    13,27 €/m2 za stavebné pozemky 
 

Článok 4 
Sadzby dane 

 
Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov 
nasledovne: 
a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady:                              0,35 %  zo základu dane 
b) trvalé trávnaté porasty:                                                                 0,35 %  zo základu dane, 
c) záhrady                                                                                              0,35 %  zo základu dane, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                       1,60 %   zo základu dane, 
e) zastavané plochy a nádvoria                                                         0,35 %   zo základu dane, 
F/ stavebné pozemky                                                                          0,35%    zo základu dane 
G/ ostatné plochy                                                                                0,35%    zo základu dane 
 

DAŇ ZO STAVIEB 
Článok 5 

Predmet dane 
 

(1)  Predmet dane zo stavieb sú stavby na území obce Nižná Sitnica, ktoré majú jedno alebo viac 
nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa 
skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie na daňovú povinnosť nemá 
vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. 
(2)  Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. 

Článok 6 
Základ dane 

 
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. 

 
Článok 7 

 Sadzba dane zo stavieb 
 

1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy: 
  a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby -  0,033 EUR 
  b/  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu – 0,033 €/m2 
  c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu: - 0,1 €/m2 
  d/ samostatne stojace garáže – 0,133 €/m2 
  e/ stavby hromadných garáží-   0,133  €/m2 
  f/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemnou – 0,133 €/m2 
  g/ priemyselne stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,  stavby  
 využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátanie stavieb na vlastnú administratívu-0,17 €/m 
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  h/ stavby na ostatú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou  – 0,33€/m2                                                                                                                     
  g/  ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/ – 0,1 €/m2 
  2) Pri ročnej sadzbe dane podľa odseku 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,025 
€/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
Článok 8 

Oslobodenie od dane a zníženie dane  
 

1. Správca dane ustanovuje, že neposkytuje oslobodenie od dane z pozemkov a dane zo stavieb pre 
fyzické osoby. 
2. Zníženie dane z pozemkov poskytuje daňovníkom  na ktorých sú stavby pre verejné-obecné účely 
do výšky 50%. 
3.Zníženie dane z pozemkov daňovníkom, cez ktoré pretekajú obecné alebo lesné potôčky do výšky 
50%. 

 
Článok 9 

Vyrubenie dane a platenie dane 
 

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. 
2.Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane, ktorým sa vyrubuje daň. 
3. Daň sa platí v hotovosti do pokladne správcu dane, prevodom na účet alebo vkladom hotovosti na 
účet správcu v peňažnom ústave uvedenom v rozhodnutí.  
 

TRETIA ČASŤ 
 

DAŇ ZA PSA 
Článok 1 

Predmet dane 
 

1.Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou. 
2.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, 
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

Článok 2 
Základ dane 

 
1. Základom dane je počet psov. 

Článok 3 
Sadzba dane 

 
1. Sadzba dane je 4,00 EUR za jedného psa na kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za 
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

Článok 4 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1. 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 
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predmetom dane. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

Článok 5 
Oslobodenie od dane za psa 

 
Od dane za psa je oslobodený pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v 
útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom a na sprevádzanie nevidomej osoby. Osoba, ktorá spĺňa 
podmienky na oslobodenie od dane, písomne oznámi správcovi dane. K písomnému oznámeniu 
predloží potrebné doklady. 

 
Článok 6 

Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa 
 

1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa je daňovník povinný podať do 31.januára 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam, alebo niektorej z 
nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
2.Ak vznikne daňová povinnosť k dni za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný 
podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto dňovej 
povinnosti. 
3.Ak daňovník , ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je 
povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 
4.Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a daňová povinnosť k niektorej z 
týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové 
daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo  zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom 
priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu k 
týmto daniam. Ak v priznaní, alebo čiastkovom priznaní neuviedol správne údaje podá dodatočné 
priznanie. 
5.Daň z nehnuteľnosti a daň za psa vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé 
zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 
6.Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím 
pomernú časť dane. 
7. Ak daň z nehnuteľnosti a daň za psa nepresiahne sumu 60,00 € je splatná naraz, daň z 
nehnuteľnosti sa vyberá aj do výšky 3 €, pokiaľ náklady na vydanie a odoslanie rozhodnutia 
neprevyšujú túto sumu. 
8.Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 4, správca dane daňovému subjektu vráti na 
základe žiadosti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote nepodá čiastkové 
priznanie. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
Článok 1 

Predmet dane 
 

1.Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie  verejného priestranstva 
a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 
2.Verejným priestranstvom sú verejné prístupné pozemky vo vlastníctve obce(ulica, cesta, chodník a 
verejná zeleň). 
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3.Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalého parkovania vozidiel a podobne. 
4.V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starosta obce. 

 
Článok 2 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 
Článok 3 

Základ dane 
 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestoru v m2 
alebo parkovacie miesto. 

Článok 4 
Sadzba dane 

 
           Sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je za: 
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 0,066 €/m2 a deň, 
b) umiestnenie predajného alebo stavebného zariadenia 0,066 €/m2 a deň, 
c) umiestnenie zariadenia cirkusu a lunaparku a iných atrakcií za m2 plochy deň 0,066€ 
d) umiestnenie skládky viac ako na 7 dní 0,165 €/m2 a deň  
e)  trvalé parkovanie vozidiel:- osobné motorové vozidlo 3,3 € ročne, nákladné motorové vozidlo 
33,0€ ročne. 

Článok 5 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
       Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 
Článok 6 

Správca dane 
   Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané   verejné priestranstvo nachádza. 

 
PIATA ČASŤ 

Poplatok za komunálne odpady a poplatok za drobné stavebné odpady 
Článok 1 

Predmet poplatku 
 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 
Poplatok sa platí za: 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, 
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu /§59ods.8 zákona NR 
SR č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení    niektorých zákonov/ 
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber 
drobného stavebného odpadu 
 

Článok 2 
Poplatník 

1) Poplatníkom je: 
a) fyzická osoba, ktorá ma v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce 
oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý  nie je 
stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porasť na iný účel ako na  podnikanie, 
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 
nehnuteľnosti ako vodná plocha, 
 b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na 
iný účel ako na podnikanie. 
 
2) Poplatok platí: 
  a) vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti, 
  b) ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, plnenie povinnosti poplatníka môže za 
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka ,ktorý nie je spôsobilý 
na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka  jeho zákonný zástupca, prípadne 
opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo 
zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny 
je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci. 
3) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 2 ods. 1. 
 
4) U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie 
obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva obce (trvalý a prechodný pobyt) a z údajov katastra 
nehnuteľností. 

Článok 3 
Sadzba poplatku 

 
Poplatok pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa:  v obci je zavedený množstvový zber 
komunálneho odpadu  formou žetónov, 1ks žetónu predstavuje 1x vývoz nádoby o objeme 120 litrov, 
1) Sadzba poplatku pre fyzické osoby je: (trvalý a prechodný pobyt) 
    a) za liter odpadu pri zbere do  nádob o objeme   120 litrov               0,03333 €  / 1 vývoz  
2)pre poplatníka ak ide o osobu, ktorá je na území obce vlastníkom alebo je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť (chalupári) je sadzba:  

a)  za liter odpadu pri zbere do  nádob o objeme  120 litrov          0,03333  /za 1 vývoz 
3) Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov je: 
    a) za liter odpadu pri zbere do  nádob o objeme          120 litrov         0,03333 €  /za 1 vývoz 
4) Poplatok za drobné stavebné odpady: 
pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového  zberu, /podľa 
par.81.ods.20 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch/ stanovuje sa sadzba poplatku  0,078 za kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 
 

Článok 4 
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Určenie poplatku 
1. Poplatok sa určuje  na  obdobie príslušného kalendárneho roka. 
2. Poplatok pre fyzickú osobu uvedenú v článku 2 ods.1 písm. a) a ods. tohto nariadenia sa určí ako 
súčin sadzby  poplatku v článku 3 ods. 1  a objemu nádoby, ktorú poplatník využíva /120 l/ 
a frekvencie vývozov /minimálne 2 vývozy na osobu ročne/. Ak poplatník plní povinnosti aj za 
ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých 
členov spoločnej domácnosti.  
2. Poplatok ak ide o osobu, ktorá je na území obce vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti – 
rodinný dom, chatka , letná kuchyňa, altánok, uvedenú v článku 2 ods.2 písm. a) a ods. tohto 
nariadenia sa určí ako súčin sadzby  poplatku v článku 3 ods. 2  a objemu nádoby, ktorú poplatník 
využíva /120 l/ a frekvencie vývozov  minimálne 4 vývozy ročne) 
3. Poplatok pre poplatníka právnickú osobu a podnikateľa uvedeného v článku 2 ods.1 písm. b)c) 
tohto nariadenia sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku uvedenej v článku 3 ods.3) 
tohto nariadenia a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva /minimálne 12 vývozov ročne/. 

 
Článok 5 

Oznamovacia povinnosť 
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacie obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 
30 dní odo dňa vzniku povinnosti a  
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, 
v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.7 zákona 582/2004 Z.z. 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 zákona 582/2004 Z.z., predložiť aj 
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
2) 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. 

Článok 6 
Zníženie a odpustenie od poplatku 

1. Obec  poplatníkovi vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak tento hodnoverným spôsobom 
preukáže zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia. 
2. Obec zníži sadzbu poplatku alebo poplatok odpustí poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak takýto poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v 
zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 
3.Obec môže poskytnúť fyzickým osobám bezplatne 6x vývoz nádoby o objeme 120 l, ktoré 
v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby –zvýšená 
hygienická starostlivosť /plienkovanie/, ak tento zdravotný stav hodnoverným spôsobom  preukážu.  
3. O vrátenie alebo odpustenie a zníženie poplatku je poplatník povinný požiadať podaním písomnej 
žiadosti, ktorú si poplatník vyžiada v kancelárii Obecného úradu. 
 
4. Prílohou žiadosti o vrátenie zníženie alebo odpustenie  poplatku musí byť niektorý z nasledovných 
dokladov: 
- pracovné víza 
- potvrdenie o štúdiu 
- potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava 
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia 
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- potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí 
- potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava 
- potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci 
- potvrdenie o výkone trestu 
- potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom  zariadení    
  mimo územia mesta, 
- potvrdenie o výkone trestu 
 
5.Ak si poplatník v zdaňovacom období  neuplatnil nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku   do 
30 dní odo dňa vzniku, kedy tieto skutočnosti nastali a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, 
nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. Úľavy poplatku pre jednu osobu sa 
nekumulujú, občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy. 
 
6.Poplatok sa zníži alebo odpustí len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a 
nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
                                               

Článok 7 
Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 
1) Poplatok vyrubí obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je 
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť 
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného 
zdaňovacieho obdobia.  
3) Ak obec zistí alebo na základe ohlásenia poplatníka, že poplatok bol vyrubený v nesprávnej výške 
alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku obec upraví výšku poplatku 
do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.  
 

ŠIESTA ČASŤ 
Článok 1 

Spoločné ustanovenia 
1.Správcu miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Nižná Sitnica v súlade s ust. § 99 
zákona č.582/2004 Z.z. vykonáva obec Nižná Sitnica 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/222 sa ruší  VZN obce 
Nižná Sitnica č.2/2017  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Nižná Sitnica. 
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Nižnej Sitnici 
svojím uznesením č..................., zo dňa .................... 
3.Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Nižnej Sitnici. 
4. Toto VZN č. 2/2022 o miestnych daniach  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Nižná Sitnica nadobúda účinnosť 01.01.2023. 
 
                                                                                                       Ing. Stanislav Rakár 
                                                                                                             starosta obce 
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