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Obecné zastupiteľstvo v Malom Lipníku podľa § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 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 neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“) na území obce Malý Lipník (ďalej len „obec“ alebo „správca dane“).
(2)

Správca dane ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

(3) Obec Malý Lipník ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie prístroje a pre poplatok je kalendárny rok.

II. ČASŤ
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľností
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“).
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§3
Daň z pozemkov
(1) Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady je hodnota
pozemku bez porastov (0,1536 €/m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2.
(2) Základom dane z pozemkov pre trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov
(0,0222 €/m2), vynásobená výmerou pozemkov v m2.
(3) Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a nasledovnej
hodnoty:
a) záhrady,
1,32 €/m2
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
1,32 €/m2
c) stavebné pozemky
13,27 €/m2
(4) Základom dane z pozemkov pre 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 m2 a hodnoty pozemku, určenej správcom dane vo výške 0,15 €/m2.
Hodnota pozemku 0,15 €/m2 sa použije len v prípade, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
(5)

Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje správca dane nasledovne:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty,
záhrady,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) stavebné pozemky.
a)
b)
c)
d)
e)

(6)

1,00 %
1,00 %
0,30 %
0,30 %
0,50 %
0,25 %

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

§4
Daň zo stavieb
(1) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
0,040 €/m2
stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
0,040 €/m2
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
0,332 €/m2
d) samostatne stojace garáže,
0,133 €/m2
e) stavby hromadných garáží,
0,133 €/m2
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
0,100 €/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
0,100 €/m2
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
0,400 €/m2
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby
0,060 €/m2
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(2) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia vo výške 0,025 €.

§5
Daň z bytov
Správca dane určuje v súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,060 €.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1)

Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

(2)

Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.

(3) Správca dane oslobodzuje od dane z nehnuteľností daňovníka, ktorý vykonáva v prospech obce
na podporu plnenia jej úloh dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu1.
(4) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa ods. 1 a 2 v priznaní
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie
dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 zákona, inak nárok na príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká.
(5)

Správca dane nevyrubí daň z nehnuteľností nižšiu ako 1,00 €.

§7
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
(2) 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, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
(3)
1

Sadzba dane je 2,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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§8
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. 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, trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je
užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a
verejných sietí.
(3)

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

(4)

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

(5) Obec Malý Lipník určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň nasledovne:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
0,30 €,
b) za umiestnenie predajného zariadenia
0,30 €,
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
0,30 €,
d) za umiestnenie stavebného zariadenia
0,30 €,
e) za umiestnenie skládky
0,30 €.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný vopred oznámiť
správcovi dane plánované osobitné užívanie verejného priestranstva, a to najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti.
(7) Daňovník je povinný najneskôr do 3 dní oznámiť správcovi dane každú skutočnosť, ktorá má
alebo môže mať vplyv na výšku vyrubenej dane. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva sa skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
(8)

V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
b) právnická osoba: názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
c) údaje rozhodujúce pre vyrubenie dane: účel, miesto, obdobie a veľkosť užívanej plochy
verejného p priestranstva (v m2).

§9
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel,
hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu,
zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
(2)

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
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(3)

Základom dane je počet prenocovaní.

(4)

Sadzba dane je 0,30 € na osobu a jedno prenocovanie.

(5)

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

(6) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik alebo zánik daňovej povinnosti,
ako aj všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre účely evidencie dane za ubytovanie, a to do 30 dní
od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti alebo odo dňa, keď zmeny nastali.
(7)

Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá
nemá trvalý pobyt na území SR),
b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov zariadenia
a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

(8) Platiteľ dane, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, je povinný v rámci
oznamovacej povinnosti uviesť:
a) názov, sídlo, IČO, miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov zariadenia
a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.
(9) Platiteľ dane je povinný samostatne za každé ubytovacie zariadenie viesť evidenciu ubytovaných
osôb (kniha ubytovaných) v písomnej alebo elektronickej podobe. Evidencia musí obsahovať mená
a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch
prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).
(10) Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť evidenciu ubytovaných hostí.
(11)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi doklad o zaplatení dane, ktorý musí obsahovať:
číslo dokladu,
dátum vydania,
kto vystavil doklad a kto prijal zaplatenú daň,
komu bol vystavený doklad,
dátumy, od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté,
počet prenocovaní,
výška zaplatenej dane,
podpis oprávnenej osoby, ktorá doklad vystavila.

(12) Doklad o zaplatení dane je platiteľ povinný uchovať pre daňové účely 10 rokov od vystavenia.
(13) Platiteľ dane je povinný daň zaplatenú daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to vždy do 30 dní
od uplynutia kalendárneho štvrťroka v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet správcu
dane.
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§ 10
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom
dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
(2)

Sadzba dane je 20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(3) Daňovník (prevádzkovateľ) pri vzniku daňovej povinnosti uvedie v oznámení o umiestnení
predajného automatu nasledovné skutočnosti:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) miesto prevádzkovania,
c) počet predajných automatov,
d) presný dátum umiestnenia predajného automatu,
e) platnú nájomnú zmluvu o prenájme pozemku alebo nebytových priestorov na umiestnenie
predajného automatu (v prípade, ak prevádzkovateľ nie je zároveň majiteľom
pozemku/nebytových priestorov).
(4) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane osobitne za každý predajný
automat. Preukazná evidencia obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu (stručný popis tovaru, ktorý sa v danom automate predáva), miesto prevádzkovania a dátum
vzniku daňovej povinnosti.
(5) Daňovník (prevádzkovateľ) je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) názov prevádzkovateľa,
b) sídlo (adresa),
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

§ 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v
priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). Nevýherné hracie prístroje
sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(2)

Sadzba dane je 20 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(3) Daňovník (prevádzkovateľ) pri vzniku daňovej povinnosti uvedie v oznámení o umiestnení
nevýherného hracieho prístroja nasledovné skutočnosti:
a) identifikačné údaje daňovníka,
b) miesto prevádzkovania,
c) počet nevýherných hracích prístrojov,
d) presný dátum umiestnenia nevýherných hracích prístrojov,
e) platnú nájomnú zmluvu o prenájme pozemku alebo nebytových priestorov na umiestnenie
nevýherných hracích prístrojov (v prípade, ak prevádzkovateľ nie je zároveň majiteľom
pozemku/nebytových priestorov).
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(4) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane osobitne za každý nevýherný hrací
prístroj. Preukazná evidencia obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto prevádzkovania a dátum vzniku daňovej povinnosti.
(5) Daňovník (prevádzkovateľ) je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
týchto údajov:
a) názov prevádzkovateľa,
b) sídlo (adresa),
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

III. ČASŤ
POPLATOK
§ 12
Poplatok
Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 odseku 2
písm. b) a c) zákona,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, od poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu.

§ 13
Poplatník
(1)

Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“),
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 účel podnikania.

(2) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
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e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

§ 14
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je
a) 0,10685 € za osobu a kalendárny deň (tzn. 39,00 € za osobu a kalendárny rok) pre
poplatníkov, využívajúcich kalendárový zber v jednotlivej časti obce, ktorou je chatová osada
Verlišky,
b) 0,03091 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov pre poplatníkov, využívajúcich
množstvový zber odpadu v ostatnej časti obce.

§ 15
Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia
(1) Poplatníkom, využívajúcim kalendárový zber v chatovej osade Verlišky, vyrubuje obec poplatok
každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Na účely určenia poplatku sa počet osôb,
užívajúcich konkrétnu chatu v chatovej osade Verlišky, rovná 1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Poplatníkom využívajúcim množstvový zber sa poplatok určuje na základe písomného predpisu
doručeného obcou.
(3) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok, resp. v písomnom predpise. Poplatník môže
vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, resp. poplatok, ktorý bol doručený
písomným predpisom, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(4) Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obce, peňažnou poukážkou alebo bankovým
prevodom z účtu v prospech účtu obce, uvedeného v Rozhodnutí o vyrubení poplatku, resp.
v písomnom predpise.
(5) Pri platbe peňažnou poukážkou alebo prevodom z účtu je poplatník povinný označiť platbu
variabilným symbolom, ktorý je vyznačený v Rozhodnutí o vyrubení poplatku, resp. v písomnom
predpise.
(6) V prípade, že u pôvodcu odpadu dôjde jednorazovo k produkcii väčšieho množstva zmesového
KO (napr. rodinná oslava, upratovanie a pod.), je tento pôvodca povinný zakúpiť si na obecnom úrade
príslušné množstvo plastových EKOS vriec. Cena za jedno plastové EKOS vrece je 3,40 €.

§ 16
Vrátenie a zníženie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť len poplatníkovi, ktorý už zaplatil celý poplatok
(nie len niektorú splátku) a počas zdaňovacieho obdobia sa odhlási z trvalého alebo prechodného
pobytu v obci Malý Lipník. O vrátenie poplatku musí poplatník podať písomnú žiadosť, a to do 30 dní
od zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvotnú časť poplatku podľa
počtu dní zostávajúcich do konca zdaňovacieho obdobia.
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
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a) potvrdenie o návšteve školy (týka sa len žiakov a študentov navštevujúcich školu so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky),
b) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je zamestnancom k určenému obdobiu a miesto
výkonu práce poplatníka je mimo obce, pričom poplatník do miesta výkonu práce nedochádza
denne.
(3) Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky,
na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje
v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú
potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku
ktorému má obec zriadený prístup2.
(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
(5) Obec Malý Lipník vráti, zníži alebo odpustí poplatok len tomu poplatníkovi, ktorý splní
podmienky podľa tohto nariadenia a voči ktorému obec neeviduje žiadne pohľadávky.

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) V priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné
meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena, ak takýto má, identifikačné číslo a sídlo alebo
miesto podnikania. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa priznania k dani z nehnuteľností, k
dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Osobné údaje podľa
tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malý Lipník dňa 16.12.2020
uznesením č. 2/5/2020.
(3) Toto nariadenie ruší „Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lipník č. 1/2017 o miestnej dani
z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za
nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“,
schválené dňa 27.8.2017.
(4)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

...........................................
Ing. Jozef Šesták
starosta
2

§ 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
221/2019 Z. z.; § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
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