Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.11.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Ardanovce dňa: 15.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016

Obec Ardanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení platných predpisov v y d á v a pre územie Obce Ardanovce toto

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2016
I. časť.
Úvodné ustanovenia
§1
1. Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.
januára 2016 miestne dane uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia a miestny
poplatok uvedený v ods. 4 tohto ustanovenia.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)
na území Obce Ardanovce na zdaňovacie obdobie 2016.
3. Obec Ardanovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za jadrové zariadenie.
4. Obec Ardanovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
II. časť

Miestne dane
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov
§2
Základ dane

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určenej zákonom 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).
Hodnota pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty (TTP) za 1 m² je v Obci Ardanovce určená
nasledovne:
Kód KÚ
800236

Názov KÚ
Ardanovce

Hodnota ornej pôdy €/ m²
0,3531

Hodnota TTP €/ m²
0,1148

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov
v m a hodnoty pozemku zistenej za 1 m² podľa platných predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku. Znalecké posudky preukazujúce hodnotu pozemkov
daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na podanie daňového priznania
v zmysle zákona a tohto všeobecne záväzného nariadenia. V prípade, že
daňovník nepreukáže hodnotu pozemkov týmto spôsobom sa v obci určuje
hodnota pozemku za 1 m² nasledovne:

Druh pozemku
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy

Hodnota pozemku v eurách/ m²
0,0531

3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy
a nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m a hodnoty pozemkov za 1 m² určenej zákonom. Hodnota pozemkov
pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy za 1
m² je v Obci Ardanovce určená nasledovne:
Druh pozemku
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov

Hodnota pozemku v €/ m²
1,66
1,66
1,66

4. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky podľa § 6 ods.
1, písm. g) zákona je hodnota pozemku za 1 m² v Obci Ardanovce určená
nasledovne:
Hodnota pozemku v €/ m²
16,60

Druh pozemku
Stavebné pozemky

§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území Obce Ardanovce tohto všeobecne
záväzného nariadenia ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady – 0,70 %

trvalé trávnaté porasty – 0,70 %
záhrady – 0,35 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – 0,65 %
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy –
0,40 %
f) zastavané plochy a nádvoria – 0,35 %
g) stavebné pozemky – 0,35 %
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov – 0,35 %
b)
c)
d)
e)

Daň zo stavieb
§4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území Obce Ardanovce tohto všeobecne
záväzného nariadenia ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m²
zastavanej plochy:
a) 0,040 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,166 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,166 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
d) 0,166 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov,
e) 1,000 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,664 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie
a administratívu
súvisiacu
s ostatným
podnikaním
a zárobkovou činnosťou,
g) 0,166 € za ostatné stavby.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb
príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.

Daň z bytov
§5
Sadzba dane
1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m². Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov na území
Obce Ardanovce je 0,040 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru v bytovom dome.
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové
lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené stavby vo
vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.
3. Správca dane na základe písomnej žiadosti platcu dane poskytne zníženie dane
zo stavieb a bytov vo výške:
a) 50 % na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným
postihnutým, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
4. Platca dane, ktorý si chce uplatniť oslobodenie alebo zníženie dane podľa § 6
predloží bez požiadania do konca januára zdaňovacieho obdobia potrebné
doklady správcovi dane. Ak tak neurobí jeho nárok zaniká.
§7
Platenie dane
1. Správca dane na rok 2016 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Správca dane určuje platenie dane fyzických osôb, u ktorých výška dane
presiahne 70,- € a u právnických osôb 350,- € v dvoch rovnakých splátkach, a to:
- prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
- druhá splátka do 31. októbra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.

Daň za psa
§8
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
§9
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
- vlastníkom psa, alebo
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
2. U vlastníka mladšieho ako 18 rokov je daňovníkom zákonný zástupca dieťaťa,
spravidla jeden z rodičov.

§ 10
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 11
Sadzba dane
1. Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
- za psa chovaného v rodinnom dome 2,49 €.
2. Sadzba dane podľa ods. 1 platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
§ 12
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane t. j. prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov veku a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§ 13
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote aj zaplatiť daň na
zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daňovník
v písomnom oznámení uvedie meno a priezvisko vlastníka (alebo držiteľa) psa,
adresu trvalého pobytu, rasu a vek psa alebo psov a ich počet, spôsob
nadobudnutia a stanovište psa. Obec vyrubí novému daňovníkovi daň
rozhodnutím, vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. Januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Spôsob vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo
prevodným príkazom na bankový účet obecného úradu.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
§ 14
Správa dane
1. Miestne príslušnou obcou je Obec Ardanovce, na ktorej území je pes chovaný.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 15
Predmet dane

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky, vo
vlastníctve Obce Ardanovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
- miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po
krajnicu,
- vybudovaný chodník, prípadne upravená plocha pre chodenie obyvateľov po
celom území obce,
- ostatné plochy.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
- umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a stavebného
zariadenia,
- umiestnenie skládky pre odpad,
- umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu a iných atrakcií,
- trvalé parkovanie motorového vozidla na miestnych komunikáciách.
§ 16
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
§ 17
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
§ 18
Sadzba dane
1. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa v Obci Ardanovce určujú
takto:
- Za užívanie verejného priestranstva je 0,33 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň,
- Za skládku pre odpad 3,30 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného
priestranstva a za každý aj začatý deň,
- Za užívanie verejného priestranstva z príležitosti rôznych osláv, hodov a iných
spoločenských podujatí je poplatok:
a) za predajné stánky s občerstvením a stánky s cukrovinkami: 1,00 € za
každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň,

b) za predajné stánky s predajom priemyselného ako aj nepriemyselného
tovaru: 1,00 za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň,
c) za užívanie verejného priestranstva na umiestnenia zariadenia cirkusu,
lunaparku, kolotoča a iných atrakcií: 2,50 € za každý aj začatý m2 a za
každý aj začatý deň.
§ 19
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného
priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec
môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
§ 20
Správa dane
1. Miestne príslušnou obcou je Obec Ardanovce, na ktorej území sa užívané
verejné priestranstvo nachádza.

Daň za jadrové zariadenie
§ 21
Predmet dane
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha
štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len
„jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.
§ 22
Daňovník
1. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do
prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej
energie.
§ 23
Základ dane
1. Základom dane je výmera katastrálneho územia Obce Ardanovce, t. j. 6 725 756
m², ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej
Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane
neprihliada.
§ 24

Sadzba dane
1. Zastavané územie Obce Ardanovce sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením Jaslovské Bohunice v pásme nad 2/3 polomeru. Sadzba dane je pre
druhé pásmo určená 0,0006 €/ m².
§ 25
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového
zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie
v jadrovom zariadení.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
§ 26
Vyrubenie a platenie dane
1. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára
zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
- Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 16
a sadzby dane určenej podľa § 17 tohto nariadenia.
- Ak sa v rôznych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa
vzájomne čiastočne prekrývajú, nachádza zastavané územie obce
v rovnakom pásme, správca dane vyrubí každému daňovníkovi pomernú časť
dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako podiel dane pripadajúci na
jednotlivých daňovníkov, pričom celková daň nesmie prekročiť daň vypočítanú
pre toto rovnaké pásmo.
- Ak je niekoľko daňovníkov v lokalite jadrových zariadení v Jaslovských
Bohuniciach, ktorým boli Úradom jadrového dozoru SR schválené rôzne
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré sa vzájomne čiastočne
prekrývajú, správca dane vyrubí každému z nich pomernú časť dane, ktorá sa
určí ako podiel dane vypočítanej pre jednotlivých daňovníkov.
- Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 27
Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. §
77 ods. 2,3,5,6 a ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z.
2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5
zákona.

§ 28
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Poplatok sa určuje pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období počas, ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
3. Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona plní povinnosti aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za
všetkých členov spoločnej domácnosti.
4. Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi podľa
§ 77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý má uzavretú zmluvu na odvoz množstvového
zberu komunálneho odpadu.
5. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti
drobných stavených odpadov sa kalendárny mesiac. Celková hmotnosť drobného
stavebného odpadu za kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotnosti
uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch. Vážne lístky dodá správcovi
poplatku právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber
drobného stavebného odpadu podľa osobitného predpisu 18 a), (Zákon č.
79/25015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) najneskôr
v posledný deň kalendárneho mesiaca. Poplatok za drobný stavebný odpad bez
obsahu škodlivín obec nevyrubuje rozhodnutím. Uhrádza sa do pokladne obce
v hotovosti.
§ 29
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku na obdobie jedného kalendárneho roka je:
a) fyzická osoba: 0,02191 € za osobu a kalendárny deň /8,00 € na osobu
a rok/ , za tento poplatok dostane fyzická osoba 8 ks žetónov. V prípade
potreby väčšieho množstva žetónov si môže v priebehu roka každá fyzická
osoba s trvalým pobytom v obci dokúpiť ďalšie žetóny za 1,00 € za 1 ks
žetónu.
b) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba: 0,11 € za osobu
a kalendárny deň /40,00 € na osobu a rok/, za tento poplatok dostane
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ 12 ks žetónov,
c) pre fyzické osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť, ale nie sú prihlásení
k trvalému ani k prechodnému pobytu a zdržiavajú sa v obci viac ako 30
dní 1,20 € za 1 ks žetónu a fyzické osoby, ktoré majú v obci nehnuteľnosť
a nie sú prihlásení k trvalému ani k prechodnému pobytu 1,66 € za 1 ks
žetónu.
d) fyzická osoba: 0,03078 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín.
Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – Obci Ardanovce týmito
spôsobmi:
- v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na
Obecnom úrade v Ardanovciach,

-

bankovým prevodom na bankový účet Obce Ardanovce č. účtu SK16 0200
0000 0000 2102 8192
§ 30
Ohlasovacia povinnosť

1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu
komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80
zákona do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti.
2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej
domácnosti (tzv. platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť
údaje za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť, a ktorý
v nehnuteľnosti má trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má
oprávnenie užívať nehnuteľnosti platiteľa.
3. Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ podľa § 77 ods. 2,
písm. c) zákona je povinný správcovi poplatku nahlásiť počet zamestnancov.
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý má uzavretú zmluvu na
odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
s firmou zabezpečujúcou jeho odvoz, doloží zmluvu o odvoze komunálneho
odpadu.
§ 31
Vyrubenie poplatku
1. Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím. Ak poplatník
preukáže, že využíva množstvový zber, správca poplatku poplatok rozhodnutím
nevyrubí.
§ 32
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane alebo prevodom z účtu
v peňažnom ústave.
§ 33
Zníženie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce na iných daniach a poplatkoch,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého, resp.
prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod. ),
c) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,

d) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie
zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom
o ubytovaní alebo čestné prehlásenie poplatníka.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do
31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto
obdobie zaniká.
§ 34
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území Obce
Ardanovce.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo Obce Ardanovce, a to
napr.:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti
pobytovou formou,
c) doklady preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obce alebo v zahraničí.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
§ 35
Postup obce proti tvrdosti zákona
1. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 36
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Ardanovce č. 1/2014
o dani z nehnuteľností a 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015.
2. Obecné zastupiteľstvo v Ardanovciach sa uznieslo na tomto VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2016 uznesením č. 24/2015 zo dňa 10.12.2015.
§ 37
Účinnosť
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

Ľubomíra Ondrejková
starostka obce

