
 

N Á V R H      

Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2018 , ktorý mení a dopĺňa  

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  HLADOVKA č.  2/2015 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

 na území obce Hladovka 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR 

č.582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

vydáva pre obec Hladovka toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

Článok II 

Predmet  

Týmto Článkom II sa  mení a dopĺňa nasledovne 

 

DAŇ ZA PSA 

 

(1) Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou. 

(2) Predmetom dane nie je pes: 

a) chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

b) umiestnený v útulku zvierat, 

c) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

(3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom 

psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

(4) Základom dane je počet psov. 

(5) Ročná sadzba dane je 4,-Eur za každého psa. 

(6) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia.  

(7) Pri oznámení vzniku daňovej povinnosti obdrží daňovník registračnú známku, 

ktorou je povinný psa označiť. Daňovník je povinný dodržiavať podmienky všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2015 o podmienkach držania psov na území obce. 

 

 

Článok VIII 

 

Predmet  

Týmto Článkom VIII sa  mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Sadzba poplatku a výška poplatku 

 

(1)    Sadzba poplatku pre poplatníkov u ktorých je zavedený množstvový zber   

komunálneho odpadu sa určuje ročne podľa počtu členov domácnosti z údajov 

evidencie obyvateľov: 

 



 

a) nádoba 110  l         22 EUR, jeden vývoz 1,0 EUR,   20 vývozov 

    (2 členovia domácnosti )                       

b) nádoba 110 l          35 EUR, jeden vývoz 1,15 EUR, 26 vývozov  

    (3 a až 5 členov domácnosti), 

c) nádoba 110 l          40 EUR, jeden vývoz 1,35 EUR, 26 vývozov 

(5 a viac členov domácnosti), 

c) nádoba 1100 l        60 EUR, jeden vývoz 6,00 EUR, 10 vývozov 

d) drobný stavebný odpad 0,015 Eur za jeden kilogram  

 

(2) Sadzba poplatkov pre poplatníkov u ktorých nie je zavedený množstvový zber  sa 

ustanovuje vo výške 10,00 EUR na osobu a rok a 0,027 EUR na osobu a deň. 

 

(3) Poplatník je povinný písomne oznámiť vznik poplatkovej povinnosti bezodkladne 

najneskôr do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť poplatok 

za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť poplatku za zostávajúce mesiace 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom poplatková povinnosť vznikla. 
 

(4) Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 

písomne oznámi správcovi dane najneskôr 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, 

správca dane vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce mesiace zdaňovacieho 

obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený. 
 

(5) Poplatok je splatný pri oznámení o vzniku poplatkovej povinnosti a v ďalších 

zdaňovacích obdobiach je poplatok na zdaňovacie obdobie bez vyrubenia  splatný do 

31.mája príslušného zdaňovacieho obdobia. 
 

 

 

 

ČLÁNOK IX 

Záverečné ustanovenia  

 

(1) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa .............uznesením číslo ........... a 
vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 01.01.2019.  

 

V Hladovke dňa ...........................                             
 

 PhDr. Marián Brnušák 
     starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh bol na úradnej tabuli obce Hladovka a internetovej adrese obce ocuhladovka@orava.sk      
 
Vyvesený dňa 16.11.2018                Zvesený dňa .........................  
 
 
Dňom vyvesenia začala plynúť lehota, trvajúca od 20.11.2018 do 05.12.2018, počas ktorej môžu 
fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia: v písomnej forme na adrese 
Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, resp. e-mailom na adrese ocuhladovka@orava.sk 
alebo -ústne do zápisnice, v úradných hodinách na Obci Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, 
kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä 
vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
 


