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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ovčiarsko
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, §
17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona 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 a poplatku“) sa
uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Ovčiarsko (ďalej len
„správca dane“)
a) ustanovuje 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 oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1. Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2022 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Správca dane ukladá od 1. januára 2022 na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§3
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“ ).

DAŇ Z POZEMKOV
§4
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a/ je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.
1 zákona č. 582/2004 Z.z., a to:

- orná pôda
- trvalé trávnaté
porasty

hodnota v € /m2
0,1211
0,0302

2. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. b/, c/ a e/ je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 uvedenej v
prílohe č. 2, ak v odseku 6 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. e/.
3. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d/ je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2
hodnota v € /m2
- záhrady

1,32

- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,32

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
- stavebné pozemky

0,10
13,27

4. Pre výpočet základu dane z lesných pozemkov uvedených v § 4 ods. 3 obec ustanovuje
hodnotu vo výške 0,10 eura za 1 m2. Táto hodnota sa použije vtedy, ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom (predpis o stanovení všeobecnej hodnoty
pozemkov).
5. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach, 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 pozemku za 1 m2 pre stavebné pozemky 13,27 €/1 m2.
§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,25 %.
2. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov
v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,25 % zo základu
dane,
b) záhrady na 1 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 1 % zo základu dane,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky
využívané vodné plochy na 1 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky na 2 % zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB
§6
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§7
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
na 0,070 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,50 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,50 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže na 0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby hromadných garáží na 0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou na 0,20 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na
0,50 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,60 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,50 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.
3. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 7 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,04 € za ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§8
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§9
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.

§ 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Oslobodenie od dane a zníženie dane na pozemky, stavby a byty uvedené v §17 ods. 2 a 3
zákona č. 582/2004 Z.z. správca dane neposkytuje.
§11
Vyrubenie dane
1.Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca každoročne podľa stavu k l.
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
§12
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia – platobného výmeru.
2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane pre fyzické osoby a pre právnické osoby ak
ročná daň presahuje 166,- € v dvoch splátkach, prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia – platobného výmeru a druhá splátka do 30.09.
príslušného roka.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 13
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
1. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so
sprievodcom.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane je :
7 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa
u toho istého daňovníka.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, a
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Ovčiarsko, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) Miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu.
b) Všetky neknihované parcely v intraviláne obce
c) Plochy verejnej zelene.
2. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorových vozidiel
v obci Ovčiarsko sú:
a) priestory pred kultúrnym domom.
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
5. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
6. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
7. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
8. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
9. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do l5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 15
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
- Sadzba dane je 50,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 16
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť
evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie
a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri
kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 17
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi
dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
§ 18
Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať :
- Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za nevýherné hracie prístroje
správca dane Obec Ovčiarsko určuje, že daň v úhrne do sumy 3 (troch) eur nebude
vyrubovať (§ 99e)
ŠIESTA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 19
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 20
Základné ustanovenie
Obec Ovčiarsko týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2022 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce,
okrem elektroodpadov, použitých akumulátorov a batérií
a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu.

§ 21
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona
č. 582/2004 Z.z.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) spôsob oznámenia poplatníka o počte osôb v domácnosti (viď príloha č. 1 – oznámenie)

b) spôsob určenia objemu nádoby právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, občanom
c) stanovenie sadzby poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
d) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
e) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§ 22
Sadzba poplatku
1. V obci Ovčiarsko nie je zavedený množstevný zber.
2. Obec Ovčiarsko stanovuje sadzbu poplatku: 0,05753 € za osobu a kalendárny deň, čo v
prepočte na celý kalendárny rok činí 21,00 € na osobu. Tento poplatok zahrňuje poplatok za
vývoz komunálneho odpadu.
3. Obec Ovčiarsko stanovuje sadzbu poplatku právnických a fyzických osôb podnikateľov :
0,017 € za liter.
4. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad od 1.1.2022 sa určuje na 0,086 € za 1 kg
drobného stavebného odpadu.
5. Obec Ovčiarsko stanovuje nasledovné podmienky pre odvoz drobného stavebného odpadu:
a) drobný stavebný odpad sa bude likvidovať z činností, na ktoré sa nevyžaduje ohlásenie
v zmysle stavebného zákona alebo nebolo na uvedenú činnosť vydané stavebné povolenie,
týka sa drobných rekonštrukčných prác vykonaných na objektoch vo vlastníctve občanov
b) žiadateľ, ktorý bude mať záujem zlikvidovať drobný stavebný odpad požiada prostredníctvom
obce Ovčiarsko o dodanie kontajnera, do ktorého tento odpad umiestni. Po odvoze kontajnera
a zvážení množstva odpadu na základe vážneho lístka zaplatí v pokladni Obecného úradu
v Ovčiarsku poplatok určený v tomto VZN na základe výpočtu: množstvo odpadu v kg x
schválená sadzba.
§ 23
Zberné nádoby

V obci Ovčiarsko budú vývozy 26-krát ročne.
Obec Ovčiarsko poskytne zberné nádoby nasledovne:
− pre 1 až 5 členné domácnosti

120 l

− pre 6 a viacčlenné domácnosti

240 l

− pre 8 a viacčlenné domácnosti

240 l + 120 l

V prípade, ak si občan požiada o pridanie zbernej nádoby, bude mu vystavený doklad na sumu
55,- € ročne za pridanú l20 l zbernú nádobu.
Pri prevzatí zbernej nádoby :
l. poplatník zbernú nádobu neuhrádza.
V prípade straty alebo poškodenia dodá obec poplatníkovi:
1. náhradnú zbernú nádobu za 50 % nadobúdacej ceny,
2. každú ďalšiu náhradnú zbernú nádobu uhrádza poplatník v plnej výške nadobúdacej ceny
nádoby.
3. Právnické a fyzické osoby – podnikatelia majú možnosť výberu zbernej nádoby na zmesový
komunálny odpad s objemom 120 l, 240 l alebo inej veľkosti v súvislosti s predmetom
podnikania a predpokladaného objemu vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu.
Právnické a fyzické osoby – podnikatelia oznámia obecnému úradu požadovaný objem
zbernej nádoby na začiatku zdaňovacieho obdobia t.j. k 01.01. alebo do 30 dní od začiatku
vykonávania podnikateľskej aktivity na území obce Ovčiarsko. Obec môže právnickým
a fyzickým osobám – podnikateľom určiť nádobu s väčším objemom a to v prípade, ak pri
opakovanej kontrole obec zistí, že nádoba nahlásená poplatníkom nie je dostatočná na vývoz
vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu.
§ 24
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec Ovčiarsko v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím –
platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie podľa oznamovacej povinnosti poplatníka
v zmysle § 3, ods. 2, písm. a) tohto nariadenia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 25
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží poplatník
v písomnej forme od správcu dane:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane,
b) hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave,
c) platbou v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Ovčiarsku.

§ 26
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a odpustenie poplatku
1. Správca dane 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 pri odsťahovaní z obce v priebehu roka,
taktiež pri úmrtí občana (doklad z evidencie Obyvatelia obce). O vrátenie pomernej časti
poplatku požiada poplatník písomne.
2. Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí
za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku
a predloží podklady, ktoré obec určila VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry, ktorá sprostredkovala prácu (pri turnusových
prácach vykonávaných mimo TP) s uvedením presného počtu skutočne odpracovaných dní,
b) kópia nájomných zmlúv,
c) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
d) fotokópia ubytovacieho preukazu (pečiatka a podpis) alebo nájomná zmluva pre študentov
SŠ alebo VŠ v školskom zariadení na území Slovenskej republiky, potvrdenie o návšteve
školy pre študentov študujúcich v zahraničí v štátnom jazyku resp. overený preklad
v zmysle § 5 ods. 2 Daňového poriadku.
e) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti,
f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,
g) doklad o dovŕšení veku 62 rokov z evidencie Obyvatelia obce k 01.01. príslušného
zdaňovacieho obdobia
h) fotokópia preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZPS.
Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti vždy najneskôr k 31.1.
príslušného zdaňovacieho obdobia resp. v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, ak
k zmene došlo po 31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Doklady, ktorými poplatník preukazuje dôvody na poskytnutie úľavy z miestneho poplatku je
povinný predkladať každoročne najneskôr do 31.01. resp.v priebehu príslušného roka,ak zmene
došlo po 31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Potvrdenie je potrebné predložiť v štátnom jazyku, ak nie je vystavené v štátnom jazyku,
priloží poplatník úradne overený preklad v zmysle § 5, ods. 2 Daňového poriadku.
Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje vrátenie, resp. zníženie
poplatku.
§ 27
Výška priznaných úľav pre vrátenie poplatku, zníženie alebo a odpustenie poplatku
Ak poplatník požiada a preukáže sa príslušnými dokladmi, správca dane zníži alebo odpustí
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:
a) ,b), c) poplatok sa odpustí v plnej výške, alebo alikvotná časť podľa potvrdenia,
d) poplatok sa zníži o 50 % zo stanovenej sadzby na poplatníka,
e) poplatok sa odpustí v plnej výške, alebo alikvotná časť podľa potvrdenia,
f) poplatok sa odpustí v plnej výške, alebo alikvotná časť podľa potvrdenia,

g), h) poplatok sa zníži o 50 % zo stanovenej sadzby na poplatníka. Fyzická osoba si môže
uplatniť iba jednu úľavu.
§ 28
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím starostu na základe predložených
príslušných dokladov, ak je dostatočne odôvodnený záver, že konkrétna osoba nie je schopná
vyrubený poplatok uhradiť za zdaňovacie obdobie.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 29
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Ovčiarsko prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Ovčiarsko starostom obce.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce.
§ 30
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Ovčiarsko
č. 4/2019 zo dňa 29.11.2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo Obce
Ovčiarsko na svojom zasadnutí dňa 17.12.2021 uznesením č. 231.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

Ervín Schmieger
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 22.12.2021
Zvesené z úradnej tabule : ............................

Príloha č. 1

Oznámenie
V zmysle § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník:
Meno a priezvisko: ........................................................................................................................
Rodné číslo: ...................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .................................................................................................................
Adresa prechodného pobytu: ..........................................................................................................
Vám oznamujem, že budem plniť povinnosti poplatníka za ostatných členov, s ktorými žijem
v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Obci Ovčiarsko podľa
nariadenia EP a RE č. 2016/679 (GDPR) o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tomto oznámení na účel vyrubenia poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného
odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej
osoby sú upravené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z.

V Ovčiarsku, dňa ....................................................
..............................................
podpis poplatníka

