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NÁVRH
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE BELÁ č.   …………..

o miestnych  daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Obec Belá v zmysle ust.  § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 8 ods. 2, § 12 ods. 2,
ods. 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, ods. 3, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1, ods. 2
a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uzniesla na
tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  obce  Belá  č.  ……………   o  miestnych   daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

I. ČASŤ
§ 1

Základné ustanovenia

1. Obec Belá,  ako správca  dane  (ďalej  len  „správca  dane“)  týmto všeobecne záväzným
nariadením ukladá v kat. úz. Obce Belá nasledovné miestne dane: 
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa  
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za nevýherné hracie prístroje
f) daň za predajné automaty
g) poplatky.

II. ČASŤ
Daň z nehnuteľností

§ 2

Daň z pozemkov
Sadzba dane z pozemkov

1. Správca dane na území celej obce Belá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledov-
ne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,43 % 
b) záhrady vo výške 0,26 % 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hos-

podársky využívané vodné plochy vo výške  0,50 %  
e) stavebné pozemky 0,50 %.



§ 3
Daň zo stavieb

Sadzba dane zo stavieb

1. Správca dane za území obe Belá určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy nasledovne:

a) 0,040 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlav-
nú stavbu 

b) 0,063 €  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hos-
podárstvo,  stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

c) 0,105 € chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 0,158 € za samostatne stojace garáže
e) 0,158 € za stavby hromadných garáží
f) 0,158 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 0,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníc-

tvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú ad-
ministratívu, 

h) 0,400 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a admi-
nistratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) 0,400 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie vo výške 0,040 €

za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 4
Daň z bytov a nebytových priestorov

Sadzba dane z bytov a nebytových priestorov

1. Správca dane na územní obce Belá určuje ročnú sadzbu dane z bytov a každý aj začatý
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,040 €.

§ 5
Oslobodenie od dane z nehnuteľností

1. Správca dane oslobodzuje na území obce Belá od dane z pozemkov:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave

2.   Správca dane na území obce Belá oslobodzuje od dane zo stavieb:
a) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, výstavné siene.



III. ČASŤ
§ 6

Daň za psa
Sadzba dane za psa

1. Správca dane určuje sadzbu dane za psa chovaného na území obce Belá vo výške 8,00 €
za každého jedného psa za kalendárny rok.

IV. ČASŤ
§ 7

Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN obce sú všetky pozemky v katastrálnom
území  obce  Belá,  ktoré  sú  vo  vlastníctve  obce,  najmä  cesty,  miestne  komunikácie,
chodníky a iné verejné prístupné pozemky.

2. Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  uvedeného  v   ods.  1  tohto  všeobecne
záväzného  nariadenia  sa  rozumie  umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho  na  poskytovanie
služieb,  umiestnenie  predajného  zriadenia  na  predaj  výrobkov  a tovarov,  umiestnenie
predajného zariadenia na ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia cirkusu, umiestnenie
zariadenia lunaparku, umiestnenie skládky, dočasné parkovanie vozidla.

  § 8
Sadzba dane

1. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva v eurách za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

a) 0,50 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, za umiestnenie
predajného  zriadenia  na  predaj  výrobkov  a tovarov,  za  umiestnenie  predajného
zariadenia na ambulantný predaj

b) 0,50 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
c) 0,70 € za umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo obdobného materiálu
d) 1,00 € za dočasné parkovanie nákladného vozidla 
e) 1,50 € za dočasné parkovanie nákladného vozidla s prívesom.

§ 9
Náležitosti oznamovacej povinnosti

1. V oznámení  o zámere  osobitného  užívania  verejného  priestranstva  v zákonom1

stanovenej lehote daňovník uvedie:
a) Identifikačné údaje: 

  fyzická osoba: meno, priezvisko, titul,  dátum narodenia,  rodné číslo,  adresu
trvalého pobytu

1 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov



  podnikateľ/právnická osoba - názov alebo obchodné meno, miesto podnikania alebo
sídlo,  IČO,  identifikačné  údaje  štatutárneho  orgánu  podľa  písm.  a)  tohto  odseku
všeobecne záväzného nariadenia

b) spôsob osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 8 ods. 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia

c) miesto verejného priestranstva podľa § 8 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré chce osobitne užívať

d) dobu užívania verejného priestranstva 
e) veľkosť umiestneného zariadenia - jeho výmeru v m2

f) celkovú výmeru v m2 verejného priestranstva, ktoré chce užívať.

§ 10
Oslobodenie od dane

1. Správca  dane  určuje,  že  od  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  sú  oslobodené
fyzické  a  právnické  osoby  s  trvalým  pobytom  obce  Belá  počas  miestnych  slávností
a podujatí.

V. ČASŤ
§ 11

Daň za ubytovanie
Sadzba dane za ubytovanie

1. Správca  dane  určuje  sadzbu  dane  za  ubytovanie  na  území  obce  Belá  na  osobu
a prenocovanie vo výške 1,10 €.

§ 12
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane

1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí
a skončení prevádzkovania zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie, ako
aj zmeny už ohlásených údajov, a to v lehote do 10 pracovných dní odo dňa, keď tieto
skutočnosti nastali.

2. Platiteľ dane je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
a) názov/obchodné  meno  prevádzkovateľa  podľa  obchodného  registra  alebo

živnostenského registra
b) IČO
c) DIČ, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty aj IČ DPH
d) sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa
e) kontaktné  údaje  v rozsahu  e-mailová  adresa,  telefónne  číslo  pevná  linka  alebo

telefónne číslo mobil 
f) názov zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie
g) adresu zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie 
h) celkovú ubytovaciu kapacitu zariadenia, počet izieb 
i) meno a priezvisko a funkciu zodpovednej osoby



j) údaje  o štatutárnom orgáne  alebo  zástupcovi  na  doručovanie  písomnosti  v rozsahu
meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresa  trvalého  pobytu  a kontaktné  údaje
v rozsahu  e-mailová  adresa,  telefónne  číslo  pevná  linka/telefónne  číslo  mobil
štatutárneho orgánu

k) dátum  začatia  činnosti  ubytovacieho  zariadenia/dátum  skončenia  činnosti
ubytovacieho zariadenia.

§ 13
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

a spôsob vyberania dane, lehoty a odvod dane obci

1. Platiteľ  dane  je  povinný  viesť  preukaznú  evidenciu  na  účely  dane  z ubytovania
v nasledovnom rozsahu:

a) meno,  priezvisko  ubytovaného,  poradové  číslo  ubytovaného
v príslušnom kalendárnom mesiaci, číslo izby ubytovaného

b) dátum narodenia ubytovaného, ktorý si uplatňuje oslobodenie od dane za ubytovanie
podľa § 14 tohto všeobecne záväzného nariadenia

c) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho
identitu ubytovaného

d) deň príchodu s uvedením presného dátumu ubytovania ubytovaného a deň odchodu 
ubytovaného s uvedením presného dátumu odubytovania

e) počet všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci
f) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci
g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci.

2. Platiteľ dane je ďalej povinný:
a) predkladať správcovi dane preukaznú evidenciu  podľa  § 13 ods. 1 tohto všeobecne

záväzného  nariadenia  na  účely  dane  z  ubytovania  do  10.  dňa  nasledujúceho
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac,

b) vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, potvrdenie o zaplatení dane obsahuje
identifikáciu  platiteľa  dane  i daňovníka,  výšku   zaplatenej  dane,  obdobie  a počet
prenocovaní v zariadení.

3. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka v hotovosti za počet prenocovaní vo výške súčinu
počtu prenocovaní a sadzby dane podľa § 12 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

4. Daň  je  splatná  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia.  Daň  za
ubytovanie  odvedie  platiteľ  dane  bezhotovostným  prevodom  alebo  priamym
hotovostným vkladom na účet správcu dane, alebo zamestnancovi správcu dane, ktorý je
poverený  prijímať  platby,  t.j.  do  pokladnice  Obecného  úradu  Belá  alebo  poštovou
poukážkou v lehote splatnosti uvedenej v právoplatnom rozhodnutí, ktorým bola daň za
ubytovanie vyrubená.

§ 14
Oslobodenie od dane

1. Od dane za ubytovanie sú oslobodené fyzické osoby vo veku do 10 rokov. Podmienkou
na uplatnenie oslobodenia fyzickej osoby vo veku do 10 rokov života od platenia dane je
predloženie dokladu o veku fyzickej osoby, napr. preukaz poistenca. 



VI. ČASŤ 
§ 15

Daň za nevýherné hracie prístroje
Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje

1. Správca dane určuje sadzbu dane vo výške  40,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj
za kalendárny rok.

§ 16
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane

a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú evidenciu nevýherných hracích prístrojov
v rozsahu údajov:

a) názov/obchodné  meno  prevádzkovateľa  nevýherného  hracieho  prístroja,  IČO
prevádzkovateľa  nevýherného  hracieho  prístroja,  sídlo/miesto  podnikania
prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja

b) kontaktné  údaje  v  rozsahu  e-mailová  adresa,  telefónne  číslo  prevádzkovateľa
nevýherného hracieho prístroja 

c) typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
d) dátum  začatia  prevádzkovania  nevýherného  hracieho  prístroja,  dátum  skončenia

prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
e) označenie prevádzky a miesta, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený.

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť preukaznú evidenciu
nevýherných hracích prístrojov.

3. Daňovník  je  povinný  označiť  každý  nevýherný  hrací  prístroj  na  viditeľnom  mieste
štítkom,  na  ktorom  musí  byť  uvedené  obchodné  meno  prevádzkovateľa,  sídlo  resp.
miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.

 VII. ČASŤ
§ 17

Daň za predajné  automaty

1. Správca  dane  určuje  sadzbu  dane  vo  výške  80,00  € za  jeden  predajný  automat
na kalendárny rok.

§ 18
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

a spôsob identifikácie predajných automatov

1. Daňovník  je  povinný  viesť  preukaznú  písomnú  evidenciu  predajných  automatov
v rozsahu údajov:

a) názov/obchodné meno prevádzkovateľa predajného automatu,  IČO prevádzkovateľa
predajného automatu, sídlo/miesto podnikania prevádzkovateľa predajného automatu

b) kontaktné  údaje  v  rozsahu  e-mailová  adresa,  telefónne  číslo  prevádzkovateľa
predajného automatu



c) typ a výrobné číslo predajného automatu
d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, dátum skončenia prevádzkovania

predajného automatu
e) označenie prevádzky a miesta, kde je predajný automat umiestnený.

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť preukaznú evidenciu
predajných automatov.

3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, na
ktorom  musí  byť  uvedené  obchodné  meno  prevádzkovateľa,  sídlo  resp.  miesto
podnikania,  IČO,  dátum  začatia  prevádzkovania  predajného  automatu,  typ  a výrobné
číslo predajného automatu.

VIII. ČASŤ 
§ 19

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba  poplatku

1. Obec Belá stanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady nasledovne: 

a) Sadzba poplatku je 0,06575 € na osobu a kalendárny deň príslušného roka, t. j. 24,00 €
na osobu na kalendárny rok, kde nie je realizovaný množstvový zber. Táto sadzba je
platná  pre  zberné  nádoby  s  objemom  120  l.  Pri  zaplatení  povinnej  sadzby,
poplatníkovi  prináleží  nálepka  ekvivalentne  podľa  počtu  osôb  žijúcich  v jednej
domácnosti s poplatníkom, a to nasledovne.

Počet osôb v 
domácnosti

Celoročný 
poplatok,druh a  počet 
nálepiek

Druh a počet použitých 
nálepiek pri odvoze 
komunálneho odpadu 
/ KO/

Počet a druh nádoby pri 
odvoze komunálneho 
odpadu/KO/

1 osoba 24 EUR na celý rok 
12 ks nálepiek+

alebo
2 ks nálepky
 /1ks zelená-1.polrok,
 1ks žltá-2.polrok/

1x nálepka+ pri odvoze 
podľa potreby, platná 
jednorazovo

alebo
1x polročná  nálepka
/1.polrok-zelená, 
 2.polrok-žltá/

1x nádoba 120 l odvoz 
KO podľa potreby 
s nálepkou+ ,
spolu 12x ročne
alebo 1x nádoba 60 l 
dvojtýždenný 
odvoz /1ks polročnej 
nálepky

2 osoby 48 EUR na celý rok
2 ks nálepky
 /1ks zelená-1.polrok,
 1ks žltá-2.polrok/

1x polročná  nálepka
/1.polrok-zelená, 
 2.polrok-žltá/

1x nádoba 120 l 
/1 ks polročnej nálepky/
dvojtýždenný odvoz KO

3 osoby 72 EUR na celý rok 
 2 ks nálepky
 /1ks zelená-1.polrok,
 1ks žltá-2.polrok/
 a 12 ks nálepiek+

1x polročná nálepka
/1.polrok-zelená, 
 2.polrok-žltá/

a 1x nálepka+ 
pri odvoze podľa 
potreby, platná 
jednorazovo

1x nádoba 120 l 
/1 ks polročnej nálepky/ 
dvojtýždenný odvoz KO

a 1x nádoba 120 l 
podľa potreby
s nálepkou+,
spolu 12x ročne 



4 osoby 96 EUR na celý rok 
4 ks nálepky
 /2ks zelená-1.polrok,
 2ks žltá-2.polrok/

2x polročná nálepka
/1.polrok-zelená, 
 2.polrok-žltá/

2x nádoba120 l 
/1 ks polročnej nálepky/ 
alebo 
1x nádoba 240 l 
/2 ks polročnej nálepky/
dvojtýždenný odvoz KO

5 osôb 120 EUR na celý rok 
4 ks nálepky
/2ks zelená-1.polrok,
 2ks žltá-2.polrok/
 a 12 ks nálepiek +

2x polročná nálepka
/1.polrok-zelená, 
 2.polrok-žltá/

a 1x nálepka+ pri 
odvoze podľa potreby, 
platná jednorazovo

2x nádoba 120 l 
/1ks polročnej nálepky/ 

alebo 
1x nádoba 240 l  
/2ks polročnej nálepky/
dvojtýždenný odvoz KO
a 1 nádoba 120 l 
podľa potreby
s nálepkou+,
spolu 12x ročne 

6 osôb 144 EUR na celý rok 
6 ks  nálepiek
/3ks zelená-1.polrok,
3ks žltá-2.polrok/

3x polročná nálepka
/1.polrok-zelená, 
 2.polrok-žltá/
 

3x nádoba 120 l
/1ks polročnej nálepky/
 
alebo
1x nádoba 240 l 
/2ks polročnej nálepky/ 
a 1x nádoba 120 l 
/1ks polročnej nálepky/
dvojtýždenný odvoz KO

7 osôb 168 EUR na celý rok 
6 ks nálepiek
/3ks zelená-1.polrok,
3ks žltá-2.polrok/
a 12 ks nálepiek+

3x polročná nálepka 
/1.polrok-  zelená, 
 2.polrok- žltá/ 

a 1x nálepka+ pri 
odvoze podľa potreby, 
platná jednorazovo
 

3x nádoba 120 l 
/1ks polročnej nálepky/

alebo 
1x nádoba 240 l 
/2ks polročnej nálepky/
a 1x nádoba 120 l
/1ks polročnej nálepky/
dvojtýždenný odvoz KO
a 1x nádoba 120 l 
podľa potreby
s nálepkou+,
spolu 12x ročne 

8 osôb 192 EUR na celý rok 
8 ks nálepiek
/4ks zelená-1.polrok,
4ks žltá-2.polrok/

4x polročná nálepka
/1.polrok-zelená, 
 2.polrok-žltá/

4x nádoba 120 l 
/1ks polročnej nálepky/

alebo
2x nádoba 240 l
/2ks polročnej nálepky/
dvojtýždenný odvoz KO

V prípade, ak sa u poplatníka zmenia skutočnosti týkajúce sa sumy poplatku, a to preukáže
splnením podmienok, ako je to uvedené v §22 a §23 tohto všeobecne záväzného nariadenia,
správca dane rozhodnutím poplatok odpustí alebo zníži.
Z toho vyplýva aj zmena nároku na nálepku, t.j. ak sa zníži suma poplatku, zmení sa aj forma
odvozu komunálneho odpadu. 



Nálepky:
 nálepka s označením +  , t.j. odvoz podľa potreby, platná jednorazovo 
 zelená nálepka s číslicou 1,  t.j. polročná nálepka, platná 1.polrok 
 žltá nálepka s číslicou 2,  t.j. polročná nálepka, platná 2.polrok  

Obec Belá ustanovuje sadzbu poplatku  za ďalší jednorazový odvoz komunálneho odpadu
nasledovne:

 pri zberných nádobách s objemom 120 l označená  1 ks nálepky +   poplatok 2,00 €  

 pri zberných nádobách s objemom 240 l označená  2 ks nálepky +   poplatok 4,00 €.

b) Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa  
určuje vo výške 0,065 €. Poplatok za drobný stavebný odpad platí poplatník za 
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu v hotovosti  do  
pokladne Obce Belá.

c) Hodnota  koeficientu  ukazovateľa  dennej  produkcie  komunálnych  odpadov  sa  
stanovuje vo výške 1.

2. Obec Belá do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny
odpad.

§ 20
Vyrubenie poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku

1. Poplatok  obec  Belá  vyrubuje  každoročne  rozhodnutím  na  celé  zdaňovacie  obdobie.
Vyrubený  poplatok  je  splatný  do  15  dní  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti
rozhodnutia.

2. Obec Belá môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

3. Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne obce Belá,  poštovou poukážkou,
alebo bezhotovostným prevodom na účet  obce  Belá  vo VÚB, a.s.  pobočka Štúrovo,
číslo účtu IBAN SK63 0200 0000 0001 7532 1172.

§ 21
Vrátenie poplatku

1. Obec  Belá  vráti   poplatok  alebo  jeho  pomernú  časť  poplatníkovi,  ktorému  zanikla
povinnosť  platiť  poplatok  v priebehu  zdaňovacieho  obdobia2,  a  preukáže  splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
-  písomná žiadosť o vrátenie poplatku
-  musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého pobytu, resp.    
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, úmrtie a pod.).

2 § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.



§ 22
Odpustenie poplatku

1. Obec  Belá  odpustí  poplatok  za  obdobie,  za  ktoré  poplatník  preukáže,  že  sa
v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a to
z dôvodu, že je: 

- pracujúci dlhodobo mimo obce
- vo výkone trestu odňatia slobody, prípadne vo výkone väzby
- umiestnený v zariadení sociálnych služieb a zdravotníckom zariadení

2. Poplatník je povinný predložiť správcovi poplatku niektorý z týchto dokladov:
- doklad o pobyte v zahraničí
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
- doklad o prechodnom pobyte
- doklad o zaplatení poplatku na inom mestskom/obecnom úrade
- potvrdenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia o pobyte

3. Doklady  v cudzom  jazyku  musia  byť  preložené  do  slovenského  jazyka,  okrem
českého jazyka.

4. Doklady na odpustenie nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

§ 23
Zníženie poplatku

1. Obec  Belá  na  základe  písomnej  žiadosti  a predložených  podkladov  poplatok  zníži
o 50 % pre študentov denného štúdia. 

2. Preukazujúcim dokladom  je potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský rok,
resp. doklad o poskytnutí ubytovania (internátny preukaz).

3. Doklady  v cudzom  jazyku  musia  byť  preložené  do  slovenského  jazyka,  okrem
českého jazyka.

4. Doklady na odpustenie nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

IX. ČASŤ
§ 24

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Belá sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Belej dňa …………………… uznesením č. ………………….

2. Dňom  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  ruší  Všeobecne  záväzné
nariadenie obce Belá č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

3. Zmeny  a doplnky  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  schvaľuje  Obecné
zastupiteľstvo v Belej.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Belá nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

                                                                                                     Klaudia Pintérová
                                                                                                      starostka obce Belá


