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Obecné zastupiteľstvo v Ratvaji v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4. písm. g)  v spojení s  § 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov vydáva pre územie obce Ratvaj toto  

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 4/2017 

 

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

 

 

 

I. č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 

§ 1 

 

(1) 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 Ratvaj.    

 

(2) Obec na svojom území ukladá tieto miestne dane: 

a/ daň z nehnuteľností, 

b/ daň za psa, 

c/ daň za užívanie verejného priestranstva, 

 

(3) Obec Ratvaj  na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

 



3 

 

II. č a s ť 

 

MIESTNE DANE 

 

§ 2 

Daň z nehnuteľností 

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa  

a/ daň z pozemkov, 

b/ daň zo stavieb. 

 

§ 3 

Daň z pozemkov 

 

(1) Daňovníkom   dane  z  pozemkov  sú   osoby  uvedené   v    ust.  § 5  zákona  č. 582/2004   Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len  

„ zákon o miestnych daniach“) 

 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce Ratvaj v členení podľa ust. §6 

odst.1 zákona o miestnych daniach : 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,  

b/ záhrady, 

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy, 

e/ stavebné pozemky, 

Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6 odst. 2 zákona o miestnych daniach. 

 

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 

trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 

pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona NR SR 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 pôdy podľa prílohy č. 1 na území  obce Ratvaj je: 
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orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady -  0,2131 eura/m2 

trvalé trávnaté porasty        -  0,0252 eura/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  zistenej  na    1 m2   podľa 

platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 

znaleckým  posudkom, správca  dane  ustanovuje  hodnotu pozemku za m2  na   0,0833 Eur . 

 

(5) Základom  dane  z pozemkov  pre  pozemky  druhu  záhrady,   zastavané  plochy  a   nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a 

hodnoty pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej v prílohe č. 2 zákona . 

 

Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2  na území obce Ratvaj je: 

záhrady - 1,32 eura/m2 

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 1,32 eura/m2 

stavebné pozemky - 13,27 eura/m2 

   

(6) Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Ratvaj sa pre jednotlivé druhy pozemkov určuje 

podľa miestnych podmienok vo výške: 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty  0,40 % 

b/ záhrady         0,30 % 

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     0,30 % 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy,         1,00 % 

e/ stavebné pozemky        0,95 % 

 

 

§ 4 

Daň zo stavieb 

 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust.  § 9 zákona o miestnych daniach. 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Ratvaj, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných 

podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení podľa ust. §10 odst.1 
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zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. 

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa §10 odst.3 zákona o miestnych daniach. 

Na zaradenie stavby podľa odst. 2 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie 

pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy 

nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

 

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Ratvaj za každý aj začatý m2 zastavenej plochy je : 

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu .................................................................................................................  0,05 eura, 

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu ....................................................................   0,05 eura, 

c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu ........................................................... 0,05 eura, 

d/ samostatne stojace garáže ...................................................................................0,10 eura, 

e/  ostatné stavby neuvedené v písm. a/ až d/ ..........................................................0,05 eura. 

 

(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,01 

eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

(1) V súlade s ust. §17 zákona o miestnych daniach sú od dane z nehnuteľností  oslobodené: 

a) pozemky a stavby vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane 

 

b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných 

štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských 

obradov. 
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§ 6 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v 

ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je 

predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 

vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.januára 

bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

 

(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová 

povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom 

nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku 

vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli 

vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. 

 

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná 

oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z 

nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto 

skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

 

 

§ 7  

Vyrubenie  dane 

 

(1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. 

januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 

 

(2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich 

dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie. 
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§ 8 

Platenie dane 

 

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

§ 9 

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 občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

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

sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

(4) Základom dane je počet psov. 

 

(5) Ročná sadzba dane za psa na území obce Ratvaj je za jedného psa a kalendárny rok: 

 

a/ 5 ,- eura za psa držaného v rodinných domoch 

Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 

pes stal predmetom dane podľa § 10 ods. 1 tohto VZN a zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom pes 

prestal byť predmetom dane. 

 

(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku 

daňovej povinnosti. 

Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. 

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

očkovaní. 

 

(8) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do  15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

(9) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť 

správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti 

dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

 

§10 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce 

Ratvaj ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

 

a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od 

krajnice po krajnicu, 

b/ iné plochy upravené pre peších chodcov, 

 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:  

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a 

iných atrakcií, 

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s 

odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

 

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

 

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v 

m2. 
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(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Ratvaj je 1- euro za každý aj začatý 

deň. 

 

(7) 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 Obecnému úradu v 

Ratvaji , najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 

(8) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

(9) Daňovník je tiež povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výšku 

stanovenej resp. zaplatenej dane. 

 

(10) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu v Ratvaji do 30 

dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré 

bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik 

daňovej povinnosti neoznámi. 

 

III. č a s ť 

POPLATOK 

 

§ 11 

Poplatok 

 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektrodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikajú na území obce. 

 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako 

na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, 
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ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha 

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. 

 

(3) Poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) obec zisťuje z údajov v centrálnej evidencii obyvateľov 

vedenej v ohlasovni obecného úradu (trvalý a prechodný pobyt). 

 

(4) Ak má osoba podľa  odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci 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. 

 

(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške  vyberá obec a ručí zaň 

 

a) vlastník nehnuteľnosti, 

b) ak je nehnuteľnosť vo spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a ručí zaň 

zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. 

 

(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; 

za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 

(7) Ak  viacero  poplatníkov  podľa  odseku  2  písm.   a) žije   v   spoločnej  domácnosti,  plnenie 

povinností    poplatníka    môže    za    ostatných     členov tejto  domácnosti na seba 

prevziať   jeden  z   nich.  Za  poplatníka,   ktorý   nie je  spôsobilý   na   právne úkony 

v   plnom rozsahu plní  povinnosti  poplatníka  jeho  zákonný zástupca, prípadne  opatrovník. 

Povinnosti     poplatníka    nesmie   za   iného  prevziať   alebo plniť  osoba, ktorá  sa  dlhodobo 

zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je  nezvestná.   

Tieto  skutočnosti  ako  aj  ich   zmeny  je  osoba,  ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, 

povinná oznámiť obci.      

 

(9) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. 

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej 
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povinnosti. 

 

§ 12 

Sadzba a určenie poplatku 

 

Sadzby poplatku 

1. Obec Ratvaj stanovuje sadzbu poplatku 0,028 EUR na osobu a kalendárny deň. 

2. Obec Ratvaj stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,015 za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. 

 

§13 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 

30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 

 

a) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej len „ 

identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 odst.7 zákona o miestnych daniach aj 

identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti , a ak nie je poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. 

b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo obchodné meno , sídlo alebo miesto 

podnikania a identifikačné číslo, 

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §82 zákona o miestnych daniach, 

predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 

(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu 

zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. 

Oznámenie je poplatník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Ratvaji vyplnením príslušného 

tlačiva. 

(3) Poplatková a ohlasovacia povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §77 ods. 2 

zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto skutočnosť . 
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§14 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

(1) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

 

(2) Splatnosť poplatku : 

a/ u poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach: 

- Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť 

poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného 

zdaňovacieho obdobia. v tomto prípade je splatnosť poplatku do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok 

rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

b/ ak poplatník si nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, správca dane určí poplatok podľa 

pomôcok. 

 

 

§15 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

Zníženie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona 

Obec Ratvaj zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok, 

že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce na 

základe týchto  podkladov: 

1/ potvrdenie o návšteve školy pri štúdiu na území SR 

2/ potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní pri štúdiu na území SR  

3/ zmluva o ubytovaní alebo zmluva o nájme bytu pri štúdiu alebo zamestnaní na území SR 

4/ potvrdenie zamestnávateľa, pracovné povolenie alebo zmluvu o sprostredkovaní 

zamestnania na území SR 

5/ potvrdenie o pobyte pri zamestnaní na území SR 

Odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona 
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Obec Ratvaj poplatok odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie 

podmienok, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na 

území obce na základe týchto podkladov: 

1/ potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu 

2/ potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou 

3/ potvrdenie o prechodnom pobyte pri pobyte poplatníkov u blízkych príbuzných 

4/ potvrdenie príslušnej obce pri pobyte poplatníka u blízkych príbuzných bez prechodného 

pobytu 

5/ potvrdenie návštevy školy pri štúdiu mimo územia SR 

6/ potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní alebo potvrdenie o pobyte pri 

štúdiu mimo územia SR 

7/ zmluva o ubytovaní alebo zmluva o nájme bytu pri štúdiu alebo zamestnaní mimo územia 

SR 

8/ potvrdenie zamestnávateľa, zmluva o sprostredkovaní zamestnania alebo pracovné 

povolenie mimo územia SR 

9/ potvrdenie o pobyte alebo povolenie k pobytu mimo územia SR 

 

IV. č a s ť 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 § 16 

 

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Ratvaj prostredníctvom starostu 

obce. 

 

(2) Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradiť: 

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Ratvaji 

b) bezhotovostným prevodom na účet obecného úradu, 

c) poštovým peňažným poukazom. 

 

(3) Daň z nehnuteľností, daň za psa, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy 

len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
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(4) Daňovník je oprávnený uplatniť si úľavy alebo oslobodenia poskytnuté týmto nariadením v 

lehote oznamovacej povinnosti, podania daňového priznania, najneskôr však v lehote na 

podanie odvolania. V prípade nedodržania ustanovených lehôt obec úľavu alebo oslobodenie 

neposkytne. 

 

 

§ 17 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa v konaní vo 

veciach daní a poplatku podľa zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

(2) Toto VZN nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Ratvaj. Po 

vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude nariadenie prístupné na Obecnom úrade 

v Ratvaji. 

 

(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratvaj 

č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo 

dňa 15.12.2015. 

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018. 

 

V Ratvaji , dňa 4.12.2017 

 

 

Mgr. Monika Juneková 

  starostka obce 


