MESTO TLMAČ E
MESTSKÝ ÚRAD V TLMAČOCH
Všeobecne záväzné nariadenie
Č.25/2008
o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c/ a § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom
na § 2 ods. 2 a § 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 dodatkov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:

čl.1
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len “VZN”) je stanoviť podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len “miestne dane a miestny poplatok”) na území mesta Tlmače, sadzbu
poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia
poplatku,

ohlasovaciu

povinnosť,

splatnosť

poplatku,

zníženie

alebo

odpustenie

poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné
náležitosti vyberania poplatku.

I.ČASŤ
Miestne dane
DAŇ ZA PSA
čl.2
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a
pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je určená v € za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Sadzba dane sa určuje nasledovne:
a)

5 € ročne za každého psa chovaného pri rodinnom dome, rekreačnej chate,
viničnom domčeku a v hospodárskych dvoroch a dvorčekoch

b)

33,20 € ročne za každého psa chovaného v byte hromadnej bytovej výstavby,

c)

5 € ročne za každého psa, ktorý je využívaný na podnikateľské účely alebo je
umiestnený v podnikateľskom objekte.

(6) Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu roka, daň sa vypočíta ako pomerná časť ročnej
dane /vo výške 1/12 od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa/.
(7) V prípade zániku daňovej povinnosti v priebehu roka, správca dane vráti zaplatenú daň vo
výške 1/12 za každý mesiac počnúc mesiacom nasledujúcim po zániku daňovej povinnosti, na
základe písomnej žiadosti.
Písomné

oznámenie

sa

doručuje

dvojmo

na mestský úrad a musí obsahovať najmä

označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu,
označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy
vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych čkovaní.

(8) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
podľa § 27, ods.1 zákona č.582/2004 Z. z.
(9) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
podľa § 27, ods.3 zákona č.582/2004 Z. z.
(10) Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
(11) Daň za psa vyberá oddelenie správy dane a poplatkov Mestského úradu v Tlmačoch.
(12) Spôsoby vyberania dane:

a/ v hotovosti do pokladne mestského úradu,
b/ platbou na účet
(13) Správca dane ustanovuje, že oslobodzuje od dane za psa držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP), (ŤZP).Občanom nad 70.rokov poskytne úľavu 50%
u sadzby dane uvedenej pod bodom 5b tohto VZN.
Podmienky na poskytnutie daňovej úľavy na daň

za psa sa posudzujú (§ 29 zákona

č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady) ako aj zák.č.517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vždy k 1.1. príslušného roka na základe písomnej žiadosti
daňovníka, ktorú daňovník predloží do 31.01.2009.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
čl. 3
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta, najmä miestne komunikácie, námestia, chodníky, trhovisko.
(3) Vyhradeným miestom na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa určuje parkovisko
pred amfiteátrom v meste Tlmače, na Kozmálovskej ceste.
(4) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva

a dočasné

parkovanie

motorového

vozidla

na

vyhradenom

priestore

verejného priestranstva.
(5) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky.
(6) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(7) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
(8) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v eurach za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

(9) Sadzba dane sa určuje nasledovne :
Predmet dane

Sadzba dane

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:

0,33 € / m2/ deň

prenosné stánky
b) za umiestnenie stavebného zariadenia
c) za umiestnenie predajného zariadenia
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií
e) za umiestnenie skládky
f) za vrak motorového vozidla bez evidenčného čísla
g) za dočasné parkovacie miesto vo vymedzenej zóne
(10)

Daňová

povinnosť

vzniká

začatím

užívania

0,33 € / m2/ deň
0,13 € / m2 / deň
0,06 €/ m2/ deň
0,06 € / m2/ deň
0,33 € / m2/ deň
0,16 € / hod.

verejného

priestranstva

a zaniká

ukončením užívania verejného priestranstva. Užívanie verejného priestranstva musí byť vopred
odsúhlasené správcom dane.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Mestskému úradu v Tlmačoch a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Mestskému úradu
v Tlmačoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(11) Miestnu daň mesto vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Tlmačoch,
b/

pri

dobe

užívania

verejného

priestranstva

najviac

15

dní

pri

ohlasovaní

vzniku

poplatkovej povinností na Mestskom úrade v Tlmačoch,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní splátkami, pričom termín a
spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Mestskom úrade v
Tlmačoch pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
čl. 4
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane sa určuje 0,33 eura /1 osoba/noc
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(6) Každý daňovník je povinný viesť evidenciu o počte ubytovaných osôb a počte prenocovaní.

(7) Daňovník je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení prechodného ubytovania
potvrdenku, na ktorej je uvedené počet prenocovaní, ktorých počet zodpovedá počtu
prenocovaní.
(8) Bloky označené sériou a číslom zabezpečuje MsÚ Tlmače, ktorý ich zaeviduje ako prísne
zúčtovateľné tlačivá. Bloky sa vydávajú osobe poskytujúcej prechodné ubytovanie, ktorých
prevzatie potvrdí podpisom.
(9) Daň je splatná do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka.
(10)Osoba

poskytujúca

prechodné

ubytovanie

predloží

MsÚ

druhú

časť

príslušných

vydaných blokov. Vybranú daň odvedie do pokladnice MsÚ Tlmače.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
čl. 5
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len “predajné automaty”).
(2)

Daňovníkom

je

fyzická

osoba

alebo

právnická

osoba,

ktorá

predajné

automaty

prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4)Sadzba dane je 99,58 € za kalendárny rok, t. j. 0,27 € / deň za jeden predajný automat
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov, zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (počet predajných
automatov, evidenčné čísla) správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto
lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Mestský úrad v Tlmačoch. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu,

miesto

prevádzkovania.

obsahuje:

identifikačné

údaje

Písomné

daňovníka,

oznámenie
identifikáciu

pri

zániku

predajného

daňovej

povinnosti

automatu,

miesto

doterajšieho prevádzkovania.
(7) Daň za predajné automaty v bežnom roku vyrubí správca dane platobným výmerom.
Daň je splatná k 31.marcu bežného roka 2009. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne:

a/ výrobné číslo predajného automatu,
b/ obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa ,
c/ názov a sídlo zariadenia, v ktorom je predajný automat umiestnený.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
čl. 6
(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”).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavnéhry.
c) zaradenia slúžiace na realizáciu športových aktivít ( biliard, stolný tenis, stolný futbal,
športové šípky ap.)
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane u nevýherných hracích prístrojoch uvedených pod písm. a) , b) je 199,16 € za
kalendárny rok, t.j. 0,544 € /1 deň za jeden nevýherný hrací prístroj .
Sadzba dane u nevýherných hracích prístrojoch uvedených pod písm. c) je 16,59 € za
kalendárny rok t.j. 0,046 € / 1 deň za jeden nevýherný hrací prístroj
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (počet nevýherných
hracích prístrojov, evidenčné čísla) správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v
tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
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 dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Mestský úrad v Tlmačoch. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja a miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja,
miesto doterajšieho prevádzkovania.
(8) Daň za nevýherné hracie prístroje v bežnom roku vyrubí správca dane platobným

výmerom. Daň je splatná k 31. marcu bežného roku. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b/ obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,
c/ názov a sídlo zariadenia, v ktorom je nevýherný hrací prístroj umiestnený.

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
čl. 7
(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom
prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len “jadrové zariadenie”), a to aj
časť kalendárneho roka.
(2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.
(3) Základom dane je výmera zastavaného územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.
(4) Zastavané územie mesta Tlmače je situované v nasledovných pásmach od zdroja
v Mochovciach: v pásme 2/nad 5 km do 10 km
(5) Sadzba dane sa určí v zmysle zákona
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
(7) 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.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Mestský úrad v Tlmačoch. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu zdroja.
(8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane platobným výmerom do 31. januára
zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. mája zdaňovacieho obdobia.

II. ČASŤ
čl. 8

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “poplatok”) sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území mesta 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 mesta 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 mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto
ustanovenia v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo
určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov
zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len
"platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzba poplatku:
a) Správca poplatku určuje sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre
poplatníkov viď. bod.2 písmeno a), b), c) vo výške 18,26 € /1 osoba/rok , t.j. 0,05 € /1 osoba/

deň.
b) Správca poplatku určuje sadzbu poplatku za množstevný zber odpadu pre poplatníkov viď
bod 2, písmeno b) a c) vo výške 0,01 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov.
(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť mestu
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych
daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(8) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(9) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom
(10)Splatnosť poplatku je určený v 2 rovnakých splátkach nasledovne:
1. splátka do 30.06. bežného roka
2. splátka do 31.10. bežného roka
(11) Poplatníci si môžu uplatniť nárok na úľavu do 31.1. zdaňovacieho obdobia doložením
dokladov preukazujúcich dôvody na poskytovanie úľavy.
V prípade vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu roka poplatník uplatní nárok na úľavu
súčasne s podaním priznania.
V prípade vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre poskytovanie úľav v priebehu roka uplatní
poplatník nárok na úľavu do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti, formou žiadosti a predloženia
požadovaných dokladov.
(12) Zľavy uvedené v § 82 ods.1 písm. a), b) z.č.582/2004 Z. z. si môže poplatník uplatňovať
na základe písomnej žiadosti podanej v termíne najneskôr do 31.januára príslušného
kalendárneho roka s priložením požadovaných dokladov, pri dodržaní lehoty uvedenej v §18
ods.3 tohto zákona. O priznaní resp. nepriznaní zľavy bude poplatník vyrozumený do konca
príslušného kalendárneho roka. Uplatnením zľavy nezaniká povinnosť uhradiť poplatok
v zmysle § 3 ods.2 tohto zákona.
(13)
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preukazu ŤZP, ŤZP/S na základe žiadosti a predložení preukazu ŤZP, ŤZP/S.

držiteľov

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
čl.9
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva mesto Tlmače prostredníctvom
primátora mesta a povereného zamestnanca mesta , referenta pre správu daní a poplatkov.

čl. 10
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady , zák.č.517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 21/2007 schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Tlmačoch dňa 13. 12. 2007, uznesením č. 75/07
2. Daňové konanie začaté 1. januára 2008 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
3. Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva a povinnosti s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
4. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Tlmače č.25 / 2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Tlmače bolo
schválené mestským zastupiteľstvom dňa: 16.12. 2008, uznesením č. 132 / 08.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01. 01. 2009
V Tlmačoch dňa 17. decembra 2008.
Mgr. Miroslav Považan
primátor mesta

Dodatok č. 1
Daň za ubytovanie Čl.4, odst. 4
Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch na svojom 2. riadnom zasadnutí konaného dňa 24.4.2008
schválilo uznesením č. 45/08, zníženie dane z 20 Sk/os./noc na 10 Sk/os/noc, s účinnosťou od
01.05.2008.

Mgr. Miroslav Považan
primátor mesta

