Obec Dolné Obdokovce

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 1/2017

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
OBCE DOLNÉ OBDOKOVCE

Vyvesený návrh VZN o miest.daniach a miest. poplatku na úradnej tabuli, dňa:
24.11.2016
Návrh zvesený z úradnej tabule obce, dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu tohto VZN:
VZN o miest.daniach a miest. poplatku schválené OZ v Dolných Obdokovciach:
VZN o miestnych daniach a miest.poplatku vyvesené na úradnej tabuli dňa:
VZN o miest. daniach a miest. poplatku nadobúda účinnosť dňom :
01.01.2017

Obec Dolné Obdokovce v súlade s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s prísl. ustanov. zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov

vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady obce Dolné Obdokovce
Článok 1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Obdokovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od
01. januára 2016 miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady:
l.

a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za predajné automaty
e) daň za nevýherné hracie prístroje
f) daň za jadrové zariadenie
g) daň za ubytovanie

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).

DAŇ Z POZEMKOV
Článok 2
Sadzba dane
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Dolné Obdokovce ročnú sadzbu dane
pozemkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a ostatné vodné plochy
stavebné pozemky

0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,75 %
0,50 %

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 3
Sadzba dane
Správca dane určuje pre stavby na území obce Dolné Obdokovce ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) 0,055 Eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) 0,055 Eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,077 Eur za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,154 Eur za samostatne stojace garáže
e) 0,550 Eur za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 0,880 Eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,440 Eur za ostatné stavby neuvedené písmenách a) až f).
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
0,0440 Eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
Článok 4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Dolné Obdokovce je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome 0,070 Eur.
Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Dolné Obdokovce je za každý
začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
a) 0,880 Eur za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b) 0,154 Eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
Článok 5
Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti a zníženie dane
Správca dane na základe ustanovenia §17 ods.1 zákona č.582/2004 Z.z. od dane z pozemkov
a zo stavieb oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, verejne prístupných priestorov
c) pozemky a stavby vo vlastníctve obce,
d) pozemky a stavby, alebo ich častí vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, ktoré
slúžia výhradne na vykonávanie náboženských obradov,

Správca poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov držiteľa preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie na základe
jeho žiadosti. Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník písomne v termíne na podanie
daňového priznania k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie. Na žiadosť prijatú po termíne
sa prihliada iba od ďalšieho zdaňovacieho obdobia, t.j. od januára nasledujúceho roka. Žiadosť o
poskytnutie zníženia dane s priložením fotokópie preukazu ZŤP podávajú daňové subjekty iba raz
pre všetky nasledujúce obdobia, okrem prípadov, u ktorých nastala zmena v okolnostiach
rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane.

Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po roku, v
ktorom občan preukaz nadobudol.
b) 50 % z daňovej povinnosti na garáže občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
c) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov starších
ako 80 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie, na základe žiadosti , v termíne na
podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Priznanie k dani z nehnuteľností, je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je
povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní
vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je
daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé
zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
Správca dane určuje platenie vyrubenej dane pre poľnohospodárske subjekty v štyroch splátkach
takto:
- prvá splátka je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia,
- druhá splátka je splatná do 30. júna zdaňovacieho obdobia,
- tretia splátka je splatná do 30. septembra zdaňovacieho obdobia,
- štvrtá splátka je splatná do 30. novembra zdaňovacieho obdobia.

Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, správca dane daňovému subjektu vráti na základe
žiadosti 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 nepodá čiastkové
priznanie.
Spôsoby vyberania daní z nehnuteľnosti:
a) v hotovosti do pokladnice obce Dolné Obdokovce /na obecnom úrade/
b) poštovou poukážkou
c) prevodom na bežný účet obce Dolné Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko,
a.s., pobočka Nitra, Štúrova 71.

DAŇ ZA PSA
Článok 6
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 4,00 Eur za jedného psa a kalendárny rok.
Článok 7
Spôsob vyberania dane
Daňovníci platia daň obci šekovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce, alebo
prevodom na bežný účet obce Dolné Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko,
a.s., pobočka Nitra, Štúrova 71.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 8
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva v eurách za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) ambulantné poskytovanie služieb: za užívanie verejného priestranstva predaj bez pultu do
10 m2 minimálna sadzba poplatku je 3 €. Minimálna sadzba poplatku za hlásenie miestnym
rozhlasom je 3 €.
b) ambulantné poskytovanie služieb: predaj bez pultu od 10 m2 do 50 m2 sadzba poplatku je
15 €.

c) za dočasné parkovane nákladného motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno
parkovacie miesto je 0,030 € na vyhradených miestach nad 3,5t.
d) za umiestnenie strelnice, kolotočov, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 50,00 € na
dobu 7 dní.
e) za umiestnenie skládky materiálu občanov 0,10 Eur/ m2/deň, okrem uhlia a stavebného
materiálu počas platnosti stavebného povolenia,
f) za ostatné užívanie verejného priestranstva, ktoré nemožno zaradiť do vyššie uvedených
skupín po dobu 10 dní je sadzba dane 0 Eur. Po uplynutí lehoty 10 dní je sadzba dane za každý
aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,170 €.

Článok 9
Spôsob vyberania dane
Daňovníci platia daň obci šekovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce, alebo
prevodom na bežný účet obce Dolné Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko,
a.s., pobočka Nitra, Štúrova 71.

Článok 10
Oslobodenie od dane
Správca dane stanovuje, že od dane za užívanie verejného priestranstva v prípade splnenia
ohlasovacej povinnosti sú oslobodené:
a) spoločenské, kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely,
b) jednorázové užívanie verejného priestranstva občanom obce do 48 hodín,
c) za umiestnenie skládky (stavebného materiálu) pri oprave a stavbe rodinného domu na
základe už vydaného územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia a pri drobných
stavbách (pri nedostatku vlastných priestorov) na vyhradenom mieste so súhlasom
stavebnej komisie obce.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 11
Sadzba dane
Správca dane stanovuje sadzbu dane na osobu a prenocovanie 0,35 Euro.

Článok 12
Oznamovacia povinnosť a evidencia
Platiteľ je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly – knihu ubytovaných, ktorú je
povinný predložiť k nahliadnutiu pri kontrole pracovníkom správcu poplatku.
V knihe ubytovaných musí viesť platiteľ minimálne tieto údaje:
a) meno a priezvisko ubytovaného
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
c) trvalý pobyt
d) dátum príchodu a odchodu
e) počet prenocovaní.
Platiteľ je povinný v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie a každú
zmenu týchto skutočností do 5 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Článok 13
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý za odplatné poskytuje prechodné
ubytovanie.
Daň za príslušný kalendárny rok je splatná mesačne do 15 dní po skončení mesiaca a do tohto
termínu je platiteľ povinný daň uhradiť. Pričom zostavuje Výkaz dane za ubytovanie za príslušný
mesiac, ktorý obsahuje identifikačné údaje platiteľa dane, mesiac platenia dane, súhrnné
informácie z knihy ubytovaných (t.j. počet ubytovaných, počet prenocovaní), celková suma dane
za ubytovanie, podpis a pečiatka platiteľa dane.
Článok 14
Oslobodenie od dane

Daň za ubytovanie neplatí prevádzkovateľ zariadenia za ubytovanie : nevidomej osobe,
bezvládnej osobe a za držiteľa ZŤP a jeho sprievodcu.

Článok 15
Spôsob vyberania dane
Platiteľ platí daň obci šekovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce, alebo prevodom
prevodom na bežný účet obce Dolné Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko, a.s.,
pobočka Nitra, Štúrova 71.

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
Článok 16
Sadzba dane
Sadzba dane za jadrové zariadenia je 0,0006 € za m2 .
Obec Dolné Obdokovce sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej
elektrárne Mochovce, ( t. j. nad 2/3 polomeru oblasti ohrozenia).
Článok 17
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie vyrubí správce dane do 31.januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.
Článok 18
Daňovník platí daň obci šekovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce, alebo
prevodom na bežný účet obce Dolné Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko,
a.s., pobočka Nitra, Štúrova 71.

.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 19
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat je 35,00 Eur za kalendárny rok.
Článok 20
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej výžívy
umiestnené v priestoroch školy a školských zariadení.
Článok 21
Spôsob vyberania dane
Daňovníci platia daň obci šekovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce, alebo
prevodom na bežný účet obce Dolné Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko,
a.s., pobočka Nitra, Štúrova 71.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 22
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 35,00 Eur za kalendárny rok.
Článok 23
Oznamovacia povinnosť
Prevádzkovateľ písomne oznámi obci Dolné Obdokovce vznik daňovej povinnosti.
Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť preukázateľnú evidenciu pri každom
nevýhernom hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) typ nevýherného hracieho prístroja,
c) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Článok 24
Spôsob vyberania dane
Daňovníci platia daň obci šekovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce, alebo
prevodom na bežný účet obce Dolné Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko,

a.s., pobočka Nitra, Štúrova 71.

POPLATOK
Obec Dolné Obdokovce v súlade s ust. § 77 ods. 5 zákona stanovuje, že poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „KO a DSO“) od poplatníka v stanovenej výške
vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, (ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca súhlasí),
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
Obec Dolné Obdokovce stanovuje množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená
užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce Dolné Obdokovce na účel podnikania.
Článok 25
Určenie poplatku
Obec Dolné Obdokovce určuje poplatok na dobu jedného kalendárneho roka (ďalej len
„spoplatňovacie obdobie“).
Obec Dolné Obdokovce určuje poplatok pre poplatníka určeného v zmysle § 77 ods. 2. písm. a)
zákona č. 582/2004 Z. z, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom
období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
Obec Dolné Obdokovce určuje poplatok pre množstvový zber ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
KO a DSO.
Článok 26
Sadzba poplatku
Obec Dolné Obdokovce stanovuje sadzbu poplatku :
a) vo výške 0,0356 Eura za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu (t.j. 13,00 € ročne),
ktorá má v obci Dolné Obdokovce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce Dolné Obdokovce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť,

b) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce Dolné Obdokovce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účely
podnikania:
Objem zbernej nádoby v litroch
120 a 240 a 1100

Sadzba poplatku v €/liter
0,01 Eur

poplatok pre poplatníka podľa bodu b) sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu
zbernej nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby (ročne)
c) poplatok pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín vo výške 0,015 € za
kilogram odpadu.
Článok 27
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
V prípade, ak došlo u poplatníka uvedeného v ustanovení § 77 ods. 2 písm. a) zákona, k zmene
už ohlásených údajov, poplatník je povinný postupovať v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.
Ak poplatník podáva správcovi poplatku ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z,
je povinný predložiť s ohlásením doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených
údajov.
Článok 28
Odpustenie poplatku
Obec Dolné Obdokovce odpustí poplatok za KO a DSO :
a) poplatníkovi, ktorý bol umiestnený v zariadení sociálnych služieb počas kalendárneho
roka
b) poplatníkovi, ktorý bol umiestnený v ústave na výkon trestu odňatia slobody počas
kalendárneho roka
c) poplatníkovi, ktorý celý kalendárny rok pracoval a zdržiaval sa v zahraničí
Poplatník každoročne preukáže okolnosti podľa ods.1 hodnoverným dokladom o umiestnení
poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
potvrdenie, že celý kalendárny rok pracoval a zdržiaval sa v zahraničí.
Obec Dolné Obdokovce odpustí alikvótnu časť poplatku za KO a DSO poplatníkovi na základe
dokladu o pobyte v zdravotnom zariadení , ktorý bol počas kalendárneho roka hospitalizovaný v
zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti. min. 90dní.
Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia
poplatku.
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za

bežný rok môže podať poplatník písomne na Obecnom úrade v Dolných Obdokovciach v lehote
najneskôr do 30.11. bežného roka.
Článok 29
Zníženie poplatku
Obec Dolné Obdokovce ako správca daní a poplatkov, na odstránenie tvrdosti zákona a tohto
VZN zníži poplatok na základe žiadosti poplatníka:
a) o 20%, ak poplatník je fyzická osoba staršia ako 80 rokov,
b) o 20%, ak poplatník je držiteľom preukazu FO s ŤZP alebo ŤZPS.
Článok 30
Vrátenie poplatku
Obec vráti alikvótnu časť poplatku za poplatníka, ktorý zomrel v priebehu kalendárneho roka.
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti
poplatníkovi do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o vrátenie preplatku. Žiadosť
poplatník doručí na Obecný úrad v Dolných Obdokovciach.
Článok 31
Podmienka pri vrátení poplatku
Obec Dolné Obdokovce v zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. stanovuje, že zníži poplatok v
zmysle § 26 tohoto VZN, len v prípade, ak si poplatník plní riadne daňovú a poplatkovú
povinnosť voči obci a nemá v predchádzajúcom období evidované nedoplatky za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 32
Vyrubenie poplatku
Poplatok vyrubí obec Dolné Obdokovce Rozhodnutím.
Článok 33
Splatnosť poplatku
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Článok 34
Spôsob platenia poplatku
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad môže poplatník uhrádzať obci šekovou
poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce, alebo prevodom na bežný účet obce Dolné
Obdokovce číslo: 9008148/5200, OTP banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra, Štúrova 71.
Článok 35
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohoto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) poverení zamestnanci obecného úradu.
Článok 36
Spoločné ustanovenia
Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia príslušné ustanovenia zákona 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Článok 37
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN číslo 5/2015 ruší sa VZN číslo 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné
Obdokovce, schválené OZ dňa 14.12.2012.
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Dolné
Obdokovce, číslo uznesenia 105 dňa 15.12.2015 .

V Dolných Obdokovciach, dňa: 24.11.2016
Ing. Marián Paulisz
starosta obce Dolné Obdokovce

