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l) obecnézastupite|lNov Červenom
Hrádkupod|h$ | t ods.4 písme.d) ákona
č.3ó9ll990 zb' o obecnomzriadenív zneníneskoršich
pnivnych predpisovrozhod|o,Že
v nadviiznosti
na $ 98 ákonač,582/2004Z, z, o miestnychdaniacha miestnompop|atkuza
komuná|ne
odpadya drobnéstavebné
odpady z a v á d z a na'bÉmíobcečervenýHrádok
s účinnostbu
od l' januárr 20l8 tietodruhymiestnychdanía poplatkov:
a) s 29 daň z5 pga
b) š 36 d.ň zr užívanie
veÍejnébo
priestranstv.
c) $ 37 daň zr ubýovaíie
d) $ 5l daň za predajnérutomaty
e) $ 59 dáň ze n€ y ýherné hrrcie prístroje
f) $ 76 daň 2r jádrovéz!Íirdenie
g) s 83 miestnypoplrtok z! komuní|neodpady i drobíéstavebnéodprdy

čt.I.o,c.Ňze psÁ'
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l) Predmetomdaíeza psaje pesstarší
ako šesťmesiacovchovanýryzickouosoboua|ebo
právnickouosobou.
2) Predmetomdaneza psanieje:
ď peschovanýna vedecké
úěelya výskumné
úče|y,
v tomtopripadeje potrebné
po|ožiť
potvÍdenie
pris|ušnej
vedeckejalebovýskumnejinštitúcie
o tom,žepesje chovanýna
tietoúče|y
b/ pesumiestnený
v útulkuzvieíatjepotrebné
doložiťÍ'otvrdenie
z útulkL
c/ pesso špeciá|nym
výcvikomktoÉhov|astnío$an s t'ažkým
zdÍavotným
postihnutím
od danesúoslobodené:
ď pes,ktoÉhov|astníobčanstarší
ako 70 rokovžiiúcivdomácnostislín
je ryzickáosobaa|eboprávnickáosob4 kioráje:
3) Dáňovníkoín
psa
a) v|asmíkom
b) drŽite|'psa,
ak sa nedápreukázat',
kto psavlastní'
4) Zákládomdaneje početpsov.
sadzbadaneje4'00 € za každého
psaa ka|endámyrok,
5) zdaňovacímobdobímdaneza psaje kalendámyrok.
ó) Daňovápovinnosť
vzniká prvýmdňomka|endámeho
mesiacanas|edujúceho
po mesiaci,
v ktoromsa pesstalpredmetomdanepodl'as 2 ods.I tohtonáriadeniaa zaniká pÍvýmdňom
mesiacanasledujúceho
po mesiaci.v ktoromdaňovííkužnie ie v|astníkom
aIebodržiterom
DSa

1, Daňovnikje povinnýpísomne
oznámit.vznik daňovejpovinnostispnivcovidanedo 30 dni
od vzniku daňovejpovinnostia v tejtolehotezaplatit'daňna zdaňovaci€ obdobiealebo
pomemúčasť
danena zostávajúce
mesiacezdaňovacieho
obdobia,v ktoromvmikla daňová
povinnosť.
Daňovnikv oznámeníuvedievlastnéidentifikačné
údajeako aj identifikačné
psa.
údajechovaného
8) V d.alších
zdaňovacichobdobiachjedaňna zdaňovacieobdobiesplatnáb€ z vynrbeniaato
najneskór
do 3l. l. bežného
roka.
9) Ak daňovápovinnost'zaniknev priebehuzdaňovacieho
obdobiaa daňovníkto pisomne
oznámspÍávcovidanenajneskórdo 30 dni odo dňazánikudaňovejpovinnostipodl'aŠ2
odst.7' správcadanevráti pomemúčast'dane
za zostáva.júce
mesiacezdaňovacieho
obdobia,za ktoréboladaňzaplatená.
t0) obecnýúradvydá drŽitelbmpsovprvúevide[ěnúznámkuprepsovbeznáhradya to aj pre
tých'ktorýmprisIúcha
oslobodenieod poplatku'
známkaje neprenosná
na inéhopsa.odcudzenie,zniěeniealebostratuznámkyjedÍŽitel,
psapovinnýoznámiťsprávcovidanedo l4 dníodvtedy,čozničenie
alebostratuznámky
zistil.PÍiodhlásenípsaz evidencieobceje povinnýmajitel.psa€ V idenčnúznámku
správcovidanevrátiťa tenju zneškodní.
Pri vydanínáhradnejznámkyje dáňovník
povinnýzaplrtit'0'70 € .
11) spósob rTberania dan€
- v hotovostido pokladniceobc€
. bezhotovostne
na účet
obce

čL.tr. DAŇ zA UŽivANtE VEREJNÉHoPRJESTRANSTVÁ
$3
priestranstvaje
1) Predmetom
daneza uŽívanie
verejného
uŽívanie
veÍejného
osobitné
pÍiestranstva
parkovaniemotorového
a dočasné
vozidlana vyhradenompriestoreverejného
priestranstva.
pozemkyvo vlastníctve
2) VerejnýmpÍiestranstvom
na úče|y
tohtovzN súverejnostipřísfupné
obce cervený Hrádok'
priestransNasa rozumieumiestncniezriadenia s|úžiaceho
]) osobitnýmuŽívaním
verejného
na
poskytovaniesluŽieb. un]iestneniestavebného
zaÍiadenia'pÍedajného
zariadeni4 zariadenia
cirkusu a iných atÍakcií'umiestneniesk|ádky , rozkopávkamiestnejkomunikácieaze|ene
z dóvodu výstavbya|ebovykonávanieplánovanejúdrŽbyinžinierskych
sietí(plánované
oprary
inžinierskychsietí5útie. na ktorébolo vydanéstavebné
povolenie |iniovéstavby),trvalé
parkovanievozidlamimo střáŽeného
parkoviskaa podobne'
je ]yzickáosobaaleboprávnickáosoba,ktoráv€ r ejnépriestranswo
4) Daňovníkom
uživa.
5) Sadzbadancsa slanovujetakto:
a) predaj potravinárskychvýÍobkov,ovocia' zeleniny,predajspotrebnýchvýrobkov,
najmá textilnévýrobky,odevnévýrobky' obuv' domáce potreby,el€ k trotechnické
výřobky, výrobky spotrebnejelektroniky. drobný tovar (darěekovépredmety,
predmety)'kozmetika'droBériovýtovaÍ,športové
ozdobné'bIiŽšienešp€ c ifikovaDé
potreby,hračkyje2'00 ďdeň
b) b) na posk}'tovanie
ambulantných
sIužieb(brúsenie
noŽov,noŽníca nástrojov,oprava
dráždnikov,
opravaa čistenieobuvy,kl.účové
služby,čistenieperiaa podobne):2,00
€ / deň
c) c)
za uživanieverejnéhopriestrans|va
na umiestneniestavbáÍskeho
lešenia'
stavebnýmateriál,ostatné
stavebnézariadenie0,30€ / / m2 /d€ ň
d) dočasné
umiestnenie
skládkykomunálneho
odpadu,stavebného
materiálu'sutínalebo
kameňa.skládka zeminy,skládka nepotrebného
materiáluz domácnostíarómy iný
materiála zariadenie:
0'2i€ l m2ldeřt
€ ) Za užívanie
veÍejného
přiestranstva
na umiestnenie:
- |eklamného
zariadenia0.66e/
hzldeň
ko|otočov,
lunaparkov,
inýchatrakciía príslušensfva
35,00€ / džd€ ň /

6) Daňovápovinnosť
vzniká začatím
priestranstva
Daňovápovinnosť
uŽívániaverejného
a zanikáskončením
uživania
priestranswa'
priestÍanstva
verejného
Daňovnikjepovinnýpísomne
oznámiťužívanie
verejného
správcovidane.
7) Oslobodenie
oslobodenieod dane poplatoksa neplatiza kukúmea špoÍtové
akcieusporiadané
na verejnom
je urěenýna charitatívne
priestranstve
bez vstupného
aleboza akcie,z ktoďch ce|ý\^iťažok
právnickáaleboryzickáosobado
a verejnoprospešné
účely.
A ak akúkol'vek
skládkuodstÍáni
pÍiestranstvo
24 hodínodjej zaloŽeniaa veÍejné
uvediedo póvodného
stavu'
8) Vyrubeniepoplatku
obec ČervenýHrádokryrubímiestnudaňrozhodnutím'
Daňje splamánaťazv hotovostido
pokladneobce.

čL. rrr. - n,l.Ň zA tlsYTovANIE
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l) Predmetdane
Predmetomdane za ubýovanie je odplatnéprechodnéubyovanie fozickej osoby v ubýovacom
zariadení,
kalegorizáciuurčujeosobitnýpredpis(d'a|ejlen zaŤiadenie).
ktorého
2) Daňovník
Daňovníkjeryzickáosoba'ktořá sa v zariaden
íodplatneprechodneub},tuje.
]) Základdane
Zák]adomdaneje početprenocovani'
4) Sadzbadane
sadzbudaneuÍčuje
ob€ c CeřvenýHrádokvo výške0'20€ na 1 osobua prenocovanie.
5) Vyberaniedane
prechodné
Platite|bmdanejeprevádzkovate
|'zaÍiaden
ubýovanieposk}'tuje.
ia, ktoď odp|atné
6) spťávcadane
Miestnepťis|ušnou
obcoujeobec'na ktoÍejúzemí
nachádza.
sa zaÍiadenie
7) PovinnostipÍevádzkovate|'a
PÍevádzkovate|.
zariadeniaje povinný viest' knihu ubýovaných alebo elektronickyspracovanú
e!idenciu.
ktorámusíobsáiovát.lielo
údaje:
- meno,priezvisko'adÍesa
trvaléhopob},tu
a dátu'' narodenia
ubýovaného
. čisloobčianskeho
preukazualebocestovného
pasu
- deňpríchodu
a deňodchoduubýovaného

čt-.tv - oa.Ňze Ntv.ittn'nÉnucte ,lUToMATY
l) Predmetdane
Predmetomdane za nevýheméhracie automatysú hracie prístroje'ktoré sa spúšt'ajú
a|ebo
prevádzkujú
peňažnú
za odplatu,pričomtieto hraciepristrojenevydávajú
výhrua súprevádzkované
prístupných
v priestoroch
verejnosti(ďalej |en''nevýhemé
hmcieautomaty.')
pristrojena počítačové
Nevýhemé
hracieautomatysú:a) elektronické
hry
pristroje,el€ k ronické prístroje'
b) mechanické
automatya iné
zariadeniana zábavné
hrv'
2) Daňovník
prevádzkuje'
Danoýnikjefyzická osobaaleboprávnickáosoba,ktoránevýh€ r néhracieprístroje
3) základ dane
zák|adomdanejepočetne\.ýhemých
hřacíchprístrojov.
4) Sadzbadane
Správcadanestanovujesadzbudane 83,00€ / zajeden nevýhernýhracíprisÚoja ka|endámyrok .
5) Zdaňovacieobdobie

Zdaňovacím
obdobimdaneza nevýhemé
hraciepÍístrojeje
ka|endámyrok.
6) vznik a ánik daňovejpovinnosti
Daňovápovinnoďvzniká dňomzačatia
prevádzkovania
ne\.'ýhemých
hracíchpristrojova zaniká
dňomukončenia
ich prevádzkovania'
7) oznamovaciapovinnosť
a plateniedane
a) Daňovnikjepovinnýpísomneoznámit,vznik daňovejpovinnostisprávcovidanedo 3o dníod
vznikudaňovejpovinnostia v tEto lehotezap|atiť
daňna zdaňovacieobdobieálebo Domemú
časť
danena ,,osLivajúce
dni zdaňo\,acieho
obdobia.v ktoíomlznik|a daňovápovinnosť.
b) V d'alšichzdaňovacichobdobiachjedanna zdaňovacieobdobiesplatnábez vyrubeniado ] l.
januáratohtozdaňovacieho
obdobia'
c) Ak daňovápovinnosť
zaniknev priebehuzdaňovacieho
obdobiaa daňovníkto oznámisprávcovi
danenajneskórdo 30 dníodo dňazániku daňovejpovinnostipodl'aodst'?)' správcadanevráti
pomemúčasť
daneza zostávajúce
dni zdaňovacieho
obdobi4za ktořébo|adaňzaDlatená'
d)Daňovnikv písomnom
oznámeník daňovejpovinnostiuvedieokrem
v|astnýchidentiÍikačných
údajovaj identifikačné
údajenev.ýhemých
hracíchprístrojov'miestoich
prevádzkovaniaadeň začatiaresp' ukončeniaich preváclzkovania.
Deň začatiaresp. ukončenia
prevádzkovanianevýhemýchhracíchprístrojovmusi preukázaťvierohodnýmdokládom ako je
napřik|adzm|uva vlashíkom nehnutelhosli,v ktorej sa nev'ýhemýhrací prístrojprevádzku.je
a Dodobne.
Čl.v - Daň za jadrovézariadeÍi€
$6

l) Predmetdane
Predmetomdane za jadÍovézariadeíieje jadrovézariadenie.v ktoromprebiehaštiepnařeakcia
a \,Jříbasa e|ektrickáenergia( d'alejlen 'jadřovézariadenie..)'
a to aj časť
kalendámeho
roka.
2) Daňovnik
jadrového
Daňovníkom
daneje prevádzkovate|'
zariadenia.
3) Základ dane
Zák]adomdaneje výmerakatastrálneho
úz€ m i8 obcev m], ktorésa nachádzav oblastiohrozenia
jadrovýmzariadením.
4) Sadzbadane
Sadzbadane.je v našejobci' ktoní sa nachádzav oblasti ohrozeniajadrovým zariadenímvo
vzdialenostiod zdrojaAtómová elektnireňMochovce:
L d o l / j p o l o m e roub l a s r i o h r o z e.n. .i .a. . . . . . . .
0'0039€ /m2
Ak sa zastavané
územieobce nachádzavo viace4/chpásmachoblasti ohÍozeniajadrovým
Žařiadením
u.jedného
prevádzkovatelb,
pouŽijesa vyššia
sadzbadanepře kat.územie
obce.
VýmeraúzemiaobceCervenýHrádokje 5 499 ó53 m,.
5) Vznik a zátrikdaňovejpovinnosti
Daňová povinnost'vznild dňom začatiaskúšobnej
převádzky jádŤovéhozariadenia a zaniká
dňomvyvezenia jadrového
palivaz posledného
jadrového
reaktora
zariadenia.
6) omamovaciaDovinnosť
Daňovníkje povinnýpisomneoznlímit.vznik daňovejpovinnostisprávcovidanedo ]0 dníodo
dňa vzniku daňovejpovinnostiazánik daňovejpovinnostido 30 dni odo dňa zániku darrovej
povrnnosti.
7) Vyrubenie
dane

Daň zajadrovézariadenievyrubíobec ČervenýHÍádokdo 3 |. januárazdaňovacieho
obdobiaza
predchádzajúci
kalendámyřok'
8) Plateniedane
Vyřubená daň za jadrovézariadenieje splatná do 15 dní od nadobudnutiaprávop|atnosti
rozhodnutia.
ČL. vI.- \4|EsTNY PoPLAToK zA KoMl'NÁ|NE oDPADY
A DRoBNÉ STAVEBNÉ oDPÁ-DY
$7
l)
Miestny pop|atok za komunálneodpadya drobnéstavebné
odpady/d'alejlen ''poplatok../
sa
p|atíza komunálneodpadya drobnéstavebné
vznikajú
odpady'ktoré
na území
obce.
Pře občanovobceje z^v?izr.é
lykonávaťs€ p arovanie nasledujúcich
komodít:p|asty' papier, sklo,
korT' e|ektronický odpad' íebezpečné|átky' ptreumatiky' akumulátory a batéri€ . Tieto
komodity budú zbřonrežďovanéna mieste určenéobcou. Fo m6žu odovzdat' pneumatiky
distŤibútorovi
pneumatik. Za distribútorápneumáÍíksa považujeaj ten, kto rTkonáva servis
b€ z prcdaja pneumátík
d) Na obecČervenýHrádoksa nevzt.ahuje
povinnosť
zaviesťa zabezpečiť
vykonávanietriedeného
zberubio|ogickyrozložitel'ného
komunálnehoodpadu'nakol'ko50 % obyr'ate|bvkompostuje
vlastný
odpadna svojichpozetnkocha z dóvodu,Ženák|adyna nakladanies ýmto druhomkomunálneho
odpadunepokry.je
inkasovanýmiestnypoplatok.Pri váčšom
objemebiologickyrozložitelhého
odpadu
póvodumóžr obyvateliaobcedočasne
rastlinného
a drevinatého
ukladaťna parceleč' l559 a parce|e
č.l560 k. ú.cervenýHrádok'Triedenýzberbiolo8ickyrozloŽitelných
odpadovjepreobec
ekonomickyneúnosný'
2) Popbtnik
Poplatokplati poplatnft.klor,jmje
fyzická osob4 ktoÍámá v obci trvalý pob},tal€ b o prechodnýpobÍ a|ebo.ktoráje na území
obce oprávnenáužívat'alebo uŽívaťb},t'nebýový priestor.pozemnústavbualebojej časť'alebo
objekl,ktoÚ nieje stavboualebozáhradu,vinicu.ovocnýsad,trva|ýtrávnyporastna iný účel
aioje
na podnikanie.pozemok v zastavanomúzemíobce okÍemlesnéhopozemku a pozemku'ktoťýje
evidovaDýv katastrinehnutel'nosti
ako vodt1áplocha/d'a|ejlen.'nehnutelhost"./'
.
právnickáosoba,ktorá je oprávnenáuŽivaťa|ebouŽiva nehnutel'nost'
nachádzajúcu
sa na
úzerniobce
na iný účel
akojepodnikanie,
.
je opřávnenýuŽívat'aleboužívan€ h nutel'nost'nachádzajúcu
podnikatel',ktoÍ'ý
sa na Územi
obcena účelpodnikania.
3) Ak má osobapodl'aodseku2 písm'a) v obci súčasne
tÍvalýa pŤechodný
Pob}'t,poplatokplatí
iba z dóvodu trvaléhopobýu. Ak má osobapod|hodseku2 písm'a) tohto ustanoveniav obci
trvalýpobý aleboprechodnýpobý a súčasneje
opftívnená
užívať
a|ebouŽívanehnutel.nosť
na
iný úče|ako na podnikanie'pop|atokp|ali iba zdóvodu trvaléhopobytu alebo prechodného
pobýu /lo neplatí'akje v obci zavedenýmnoŽstvový
zber/.
4) Poplrtková povinnost'vzniká dňom,kloďm nastaneskutočnost.
uvedenáv odseku2.
O Sadzba poplatku
Sadzbapoplatkustanovujev obci ČervenýHrádoktakto:
A) pre fyzickéosoby 0,041l € za jeden ka|endárny deň' t. j. 365 dni x 0,041l=15,00€ ns
ka|€ n dárny rok
Poplatoksa vyrátaako súčin
sadzbypoplatkua počtukalendámychdnív určenom
obdobi,počas
ktorýchmá alebobudemaťpop|atnikv obci trvalýpobý alebopÍechodný
pobý. počasktorého
nehnutel.nosť
uživa'
B) pre prÁvnickéosoby a Fo živnostínkoÝ
Pop|atok sa vyráta ako súčinsadzby poplatku' počtu ka|endámychdni v určenomobdobí
a ukazovatel'a
dennejprodukciekomunálnehoodpadu.
Ukazovate|bm
dennejprodukciekomunálneho
odpadujetedasúčet:

- pri€ m e.néhopočtuosób pripadajúcina určené
obdobiev pracovnoprávnom
Vzťahu,alebo ktoré
tvoria j€ h o štatutárnyorgán' pričom osoby vykonávajúsvoju činnosťv nehnutelhosti,ak je
poplatnftomryzickáosobado počtusa započítava
aj tátoosoba
. a priememého
počtu
ď ub]'tovaných
osób.ak ide o pop|amíka'
ktoď v uŽívánej
nehnutel'nosti
služby,
tDsk)4ujeub)4ovacie
pričomsa nezapočitavajú
prechodnýpobý
osoby.ktořémajúv obci tÍvalj,a|ebo
b/ priememého
počtuzamestnancov
neznižený
pobý'
o počelosób' ktorémajútÍva|ýaleboprechodÍý
\Tnásobenýkoeficientomustanoveným
obcou'
je |.
Kocficient pťe!.ýpočct
6) ohlás€ n ie
je povinnýdo jednéhomesiacaodo dňa vzniku povinnostiplatiťpop|atokďo dň4
Poplatník
ked'nastalaskutočnosť'
ktorá má vp|yv na zánik poplatkovejpovinnosti,ako od skončenia
obdobiaurčeného
obcou za ktoÉplatil poplatok.v prípadeak došIok zmeneužohlásených
údajov,
ohlásiťobci
a) svoje meno' pňezvisko.dáfum narodenia,adresutrvaléhopob}tu,adresuprechodného
pobýu /ďa|ejlen .'identifikačné
údaje../
akje poplamftomosobapod|hodseku2 pism.b)
aleboc) tohto ustanovenianázov a|eboobchodné
meno' síd|oalebomiestopodnikani4
identifikačné
čísIo.
b) identifikačné
údajeiných osób' ak za ne plni povinnostipoplatníkapod|'a$ 77 ods. 7
zákonao miestnychdaniach
c) údajerozhodujúce
na určeniepop|atkupodl'as 79 zákona o miestnychdaniach/ak je
zavedený množst!'ovýzberl' spolu s ohlásenímpredložíaj doklady potvrdzujúce
poŽadujezníŽeniealebo odpusteniepoplatkupod|.a$ 83
uvádzanéúdaje,ak súčasne
zákona o mi€ s tnych daniach aj doklady. ktoréodóvodňujúzníženiealebo odpustenie
poplatl(Ll.
Pop|atnikje opnivnenýpodat'obci ohlásenieaj v případe,ak zistí,žejeho povinnosť
platiťpop|atokmá b),t.nižšia'
popIatku
ako Ínubo|avyrubenr!a|eboak žiadao zníženie
z dóvoduženeužíva
nehnute|host''
ktorújeoprávnenýužíVať.
7) vyrub€ n ie poPIatku
Poplatokvyrubíobec rozhodnutim,u právnickýchosób a Fo právnickéosobyje možnévystaviťza
poplatokfakfuruDacelézdaňovacieobdobie'
Ak obeczisti, že nastalaskutočnosť,
žepoplatokbo|poplatnikovivyrubenýv nesprávnejvýške,obec
upřavívýškupoplatkuv nasledujúcom
určenom
období.
poplatník
poplatok,
Ak
uhradilobci vyšší
ako bol povinnýuhradiť,
obecpreplatokvráti do 30 dníodo
platobného
dňadoručenia
dodatočného
výmeru.obec nieje povinnávrátiťpÍeP|atok
nižší
ako 3'00€ .
obec vráti poplatokalebojeho pomemúčasťpoplatníkovina áklade pisomnejŽiadosti,ak mu
zaniklapovinnost.platiťpoplatokv priebehuzdaňovacieho
obdobiaa pr€ u kážesp|neniepodmienokna
vráteniepoplatkualebojeho pomemejčasti.Podmienkya podkladyk písomnejŽiadostipre vnátenie
poplatkua|ebojehopomemejčastisú:
pobýu postačí
a) ukončenie
tÍvalého
podat.písomnú
Žiadost.'
pobÍu - postačí
b) zrušeniepÍechodného
podaťpísomnú
žiadosť,
c) zánik právauživať
nehnutel'nost,_
k pisomnejŽiadostido|ožiť
Rozhodnutieo povolenívkladu
právado katastranehnutelhosti'
vlastníckeho
- k pisomn€ j žiadosti
d) pri ukončení
nájomnejzm|uvy na oprávnenieuŽívaťnehnutelhosť
doložit.nájomnúzmluvu s dátumomukončenia
potvrdenie
alebo
prenajímate|h
o ukončení
naJmu,
e) při ukončenipodnikatelškejčinnosti- oznámenie o ukončenipodnikania dolož€ n é
potvrdenimobvodného
úmd'odbořživnostenského
podnikaniao ukončení
podnikania,
prípade
poplatníka'
v
úmrtia
poplatníka
prevzala
pop|atkovú
ak
za
povinnosť
iná osobaa túto
0
skutočnosť
uvi€ d la i v oznámeni úmnný|ist.
vyrubenádaňje splatnádo l5 dni odo dňanadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia'

8) Oslobodenieod poplatku
obec cervenýHÍádoknazmiereniealeboodstřánenie
tvrdostiákona stanovujetietozniženia:
. na základepísomnejŽiadostipoplatnikapoplaÍokodpustívo r.ýšké
50 9/ozá obdobie' ze ktore
poplatnikobci preukáže,ževiac sko 90 dnív zdaňovscomobdobísa nezdÉiavalna územíobce.
Podmieíky a podklady k písomnejžiadostipre odpusteniepop|atkua|ebočastipoplatkusú:
a) študentomubýovaných ma intemáte,ub}tovni alebo v inej nehnutelnosti potvrdenie
o ubytovanína intemátealeboubýovni, študenti,
ktori súpočasštúdia
ubytovanína priváte
prinesúpotvrdenieo návšteveškoly. K týmto potvrdeniamje potrebnédo|ožit'aj čestné
preh|ásenie
alebosa nezdrŽiaval
na územiobce'
o tom' ževiac ako 90 dnísa nezdržiava
poplatníka
občanorn'
ktorí
sa
zdÉujú
v
zahraničí
doklad,
ktoni
oprávňuje
na prechodný
b)
jazykď,
pob1tv zahraničí
pÍehlásenie
/pre|oŽený
a|ebočestné
o tom,Že viac
do slovenského
ako 90 dni sa nezdrŽiava
alebosa nezdržiava|
na území
obce.
ktoďch práca si vyžadujeub}Íovanie
mimo miestatÍvalého
bydlisk4 viac ako 90
c) občanom
pobýu al€ b o
powrdzujÚcivýkonprácemimo miestatrValého
dní'doklad od zamestnávatela
pÍeh|ásenie
na územiobce,
čestné
o lom' Ževiac ako 90 dnísa nezdrŽiava
a|ebosa íezdržiava|
d) občanom'
ktori rnajúprechodnýpobý v inej obci potvrdenieo prechodnompob}'tev inej
prehlásenieo tom,ževiac ako 90 dnísa nezdrŽiavaalebosa nezdržiaval
obci alebočestné
na
časť
poplatkuv inejobci'
územiobce'a má zap|atenú
úmemú
pobÍ a nezdrŽujú
e) občano'n'ktori majúV obci pÍechodný
sa viac ako 90 dni v zdarlovacoDl
prehlásenieo tom, ževiac ako 90 dní sa nezdržiavaalebosa
obdobína územíobce čestné
nezdŽiavalna území
obce'
v obci ČervenýHrádoka nezdržujú
vlastníkmi
sa viac ako 90
občanom'
ktori
sú
nehnute|.ností
0
že
viac
ako
dnív zdaňovacomobdobína územíobce čestné
or€ h lásenie o tom.
90 dni sa
nezdrŽiava
alebosa nezdržiava|
na územiobce.
g) občanom.ktori sú vo výkone trestu odňatias|obody- PotvrdenienápÍavno-výchovného
zariadeniao výkonetrestuodňatiaslobody,
sociá|nes|uŽby_ po predloŽení
h) občanom'ktorí sú umiestnenív zariadeniposk)'tujúcom
potvrdeniaposk}tujúceho
sociáln€ sluŽby'
domácnosti.to
Poplatok sa plati najviac za 6 osób' ktoÍéŽijú v samostatnehospodáÍiacej
domácnosťmá samostatnýe|ektromer,vodomer,
znamená,Že každásamostatnehospodáÍiaca
plynomer.
oslobodeniebudepriznanéna základekompletnejpísomnejžiadostipodanejna oÚ v Čewenom
řoka.
Hrádkuv lelrotedo 3l.januáÍabežDého
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Priznanie k dani za psa, k dani za pred'jnéautomatya k dani z.
neýýhertré
hracie pÍistroj€
na spoločnom
tlačivevydanomMF sR.
l. Uvedenémiestnedanesa priznávajú
Priznaniek daniz nehnutel'ností,
k daniza psa,k daniza predajné
automatya k daniza
si daňovníkoznačí
dÍuhpriznania.
ne!"ýhemé
hraciepristroje'.Vtomtot|ačive
automaty,k da|liza
2' Daňovnikjepovinnýpodaťpíiznaniek daniza psa'k daniza predajné
n€ v 'ýherné
hraciepristrojesprávcovidanedo 3l ' januáratohozdaňovacieho
obdobia.
automatya k daniza
]' Ak vzniknedatlovápovinnosť
k danjza psa'k daniza předajné
je povinnýpodať
pÍistřoje
přiebehu
v
Zdaňovacieho
obdobia,daňovt]ik
nevýhe éhracie
priznaniek tej dani'ku ktore.jvznikladaňovápovinnosť
najneskórdo 30 dni odo dňavznlku
tejtodaňovejpovinnosti'
4' Ak daňovníkpodalpriznaniek daniza psa'k dani za predajné
automatya k daniza
hraciepristrojea daňovápovinnost'kdaniza psa,k dani za pÍedajné
automatya k
nevýhemé
hracieprístroje
daniza nevýhemé
aleboniektorejz nich vzniknealebozaniknev priebehu
priznaniek tej
zdaňovacieho
obdobia,daňovníkjepovinnýsprávcovidanepodaťčiastkové
povinnosť
dani,ku ktolejvzniknea|ebozaniknedaňová
najneskór30 dníodo dňavzniku

priŽnaDijepovinnýda|iovník
a|ebovznikudaňovejpovinnoÍi.v čiastkovom
uviesťlen
priznaniuk daniZapsa.k daniza prcdajné
znlenyoprolidovtedypodanému
automatya k daDi
za nevýhemé
hraciePrístroje.

se

vyrubeni€ dane z nehnute|lnosti'
danc za psa,dane zs predajné
automatya daneza n€ l .ýh€ r né hracie prístřoje
|. Daň z nehnutel.nosti'
daňza psa'daň za predajné
automatya daňza nevýhemé
hracieprístroje
vyrubísprávcadaDekaŽdoročne
podl.astavuk l' januárunacelézdailovacieobdobiejedným
rozhodnutim
právop|atnosti
2. V}Tubenádaň.jesplatnádo l5 dni odo dňanadobudnutia
rozhodnulia.
3' Ak dójdez zmelredaňovejpovinnostiu niektolejz miestnychdaníspÍávcadanerozhodnuÍím
v}TUbí
pomemú
ěasťdane'Ak dójdek Žnlcn€ daňovejpovinnostisprávcadanevráti na áklade
Žiadostipomernú
část.daneza Žoslávajúce
mesiacezdaňovacieho
obdobia'za ktoréboladaň
zaplatená.
Námk navráteDiepomernejčastizaniká.ak daňovníkv |ehotenepodáčiastkoté
priznanie.
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Sp6sobplateniapoplatku
Poplatníkod poplatníka
vyberáobec.Ak viaceropoplatnikovŽij€ v spoločnej
domácnosti.
plneniepovinnostipop|atníka
móžeza ostatnÝch
čtenovtejtodomácnostina sebapr€ l zjať
jedenz nich.
za poplatníka.
ktoÚ Di€ j e spósobilýna právneúkonyv plnomrozsahuplnípovinnosti
pop|atníkajeho
zákonn!'zástupcaa|eboopatÍovnik.
Povinnostipop|atníka
nesmieza
inéhoprevziat.aleboplniťosoba.ktorása dlhodobozdržiavamimo územiasR alebo.je
$lt
splatnost''spósoba miéstozaplateniapoplatku
PoplatníknóŽe poplatokzaplatit.vhotovostido pokladneobcealeboprevodomna účet.

čl.Vm - ÚČlNNosŤ
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Dňomúčinnosti
tohtoVZl\. o miesmychdaniachsa rušíVZN o miestn)chdaniachna Íok20l7 č'
2/20|6zo dř.a|5'|2'20)6'
obecnézastupitel'slvo
obce Čen,elrýHrádok sa na tomto VZN o miestnychdaniachna nové
zdaňovacie
obdobie znieslodňa l4' ]2.20]7
VZN nadobúda
účinnost.dňom
0l ' 0l' 20l8'

lng.llohurnir
Sabik
starostaobce

