VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE T R Á V N I C A
č. 2/2009
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na území obce Trávnica.

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.: 38/2008
Vyhlásenie vykonané vyvesením na tabuli:

15.12. 2008

Účinnosť od :

01.01. 2009

Obec Trávnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 22, § 30, § 37, § 52, § 67,§ 77, zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR
a vyhlášky č. 75/2008 Z.z. pravidlá o prepočte na menu euro účtovníctve, daniach a clách
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na území obce Trávnica.
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Trávnici podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ukladá s účinnosťou od 1. januára 2009 tieto miestne dane:
a)
b)
c)
d)
e)

daň za psa;
daň za užívanie verejného priestranstva;
daň za ubytovanie;
daň za nevýherné hracie prístroje;
daň za jadrové zariadenie.

2. Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obec Trávnica dňom 01. januára 2005 ukladá
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 2 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Čl. I
Daň za psa
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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
Sadzba dane
Sadzba poplatku za jedného psa ročne je =3,31 Eur (=100,- Sk informatívna cena – ďalej len
=suma Sk) a takto určená sadzba dane platí za každého psa u toho istého daňovníka.
§4

Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
v dvoch rovnomerných splátkach, a to do 31. januára a do 31. mája príslušného
zdaňovacieho obdobia.
4. 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.
5. Daň je možné zaplatiť bezhotovostnou formou prevodom z účtu alebo v hotovosti do
pokladnice na Obecnom úrade v Trávnici.
§5
Oslobodenie
Daňovník neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba,
držiteľ preukazu ZŤP.
Čl. II.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§6
Definovanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN je najmä nový text po VZN nasleduje: sú
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Trávnica, najmä:
a) miestna komunikácia v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu;
b) zelené pásy a jarky od krajnice komunikácie po hranicu iného pozemku;
c) vybudované chodníky na celom území obce;
d) zelené plochy verejne prístupné;
e) námestia, trhoviská, parkoviská pre dočasné parkovanie motorových vozidiel.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník)
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb;
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparkov
a iných atrakcií;
c) umiestnenie skládok;
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.(napr. motorové
vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves)

§7

Oznamovacia povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo používa,
je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva na Obecnom úrade v Trávnici najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane 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;
a) Obec vyrubí daň platobným výmerom a táto je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách
určených obcou.
§8
Oslobodenie od dane
1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne
alebo verejnoprospešné účely. Poplatok sa tiež neplatí za predajné zariadenia a zariadenia
určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo
kolaudačné rozhodnutie.
2. Poplatok sa neplatí za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých
(nemobilných).
§9
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
a) za prevádzkovanie lunaparkov sa stanovuje paušálna daň vo výške 8,29 eur (250,- Sk)
v sobotu a v nedeľu a vo výške 1,65 eur (50,- Sk) v ostatné dni;
b) za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, miešačka a pod.) na dohodnutú
a povolenú dobu podľa rozsahu stavby sa stanovuje daň 0,06 eur/m2/deň (2,- Sk). Po
prekročení dohodnutej a povolenej lehoty sa daň zvyšuje o 50 %.
c) za umiestnenie inej skládky ako je v bode b) (stavebný materiál, drevo a pod.) za prvé 3
dni =1,16 eur/m2/deň (5,- Sk). Po prekročení tejto lehoty sa poplatok zvyšuje o 50 %.
d) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na verejnom priestranstve
sa určuje daň:
- za motorové vozidlo do 3 ton...................................................0,99 eur denne (30,- Sk);
- za motorové vozidlo do 3 ton s prívesom.................................1,33 eur denne (40,- Sk);
- za motorové vozidlo nad 3 tony (autobus)...............................1,65 eur denne (50,- Sk);
- za obytný príves........................................................................0,99 eur denne (30,- Sk);
- za poľnohospodárske stroje a traktory s prívesným náradím i bez neho 1,65 eur denne
(50,- Sk);
- prívesy a návesy.........................................................................2,65 eur denne (80,- Sk)
2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,99 eur/m2/deň (30,- Sk), okrem
užívania verejného priestranstva uvedeného v bodoch a) až d) tohto paragrafu.

Čl. III.
Daň za ubytovanie
§ 10
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len „zariadenie“), nový text, ktorého
kategorizáciu určuje osobitný predpis (§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 419 /
2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich
zaraďovanie do tried.
§ 11
Daňovník
Daňovník je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 12
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 13
Sadzba dane
Sadzba dane za jednu osobu a prenocovanie sa stanovuje vo výške 0,33 eur (10,- Sk).
§ 14
Vyberanie dane
1. Platiteľom dane je ubytovateľ - prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného
ubytovania fyzickej osebe v zariadení.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
túto skutočnosť oznámiť Obecnému úradu v Trávnici do 30 dní odo dňa zániku na tlačive,
ktoré je prílohou č. 3 tohto nariadenia a správcovi dane uhradiť daň za ubytovanie podľa §
17 tohto nariadenia.
4. Ubytovateľ je povinný písomne požiadať obec o zaujatie stanoviska k zámeru užívať
nehnuteľnosť v k.ú Trávnica na poskytovanie služby prechodného odplatného ubytovania.
Tlačivo žiadosti je k dispozícii na Obecnom úrade obce a ubytovateľ dane je povinný si
ho sám vypísať a doručiť Obecnému úradu, priamo, alebo poštou. Obec po zaregistrovaní
takejto žiadosti zaujme do 30 dní stanovisko. Predpísané tlačivo žiadosti s podrobnosťami
a náležitosťami je prílohou č.2 tohto nariadenia.
5. Po zaujatí súhlasného stanoviska obce k žiadosti ubytovateľa si tento na vlastné náklady
zaobstará doklady potrebné k preukázateľnej evidencii ubytovaných fyzických osôb vo
svojom zariadení. Platiteľ dane je povinný písomne viesť preukázanú evidenciu
ubytovaných fyzických osôb t.j. „KNIHA UBYTOVANÝCH pre zapisovanie osôb
ubytovaných v ubytovacom zariadení“ – ( napr. tlačivo IGAZ 160) - ďalej len „kniha
ubytovaných“. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť

6.

7.
8.
-

9.

ju do 7 dní od doručenia stanoviska obce na registráciu a opečiatkovanie, potvrdenie
správnosti začatia vedenia evidencie. Obecný úrad v Trávnici následne po opečiatkovaní
knihy ubytovaných platiteľovi dane odovzdá tlačivo, podľa ktorého si bude plniť
oznamovaciu povinnosť, „Vyúčtovanie dane za ubytovanie“ – príloha č. 3 tohto
nariadenia (ďalej len „príloha č. 3“). Platiteľ dane je povinný si ho sám vypísať
a odovzdať na OcÚ v Trávnici v termínoch a spolu s dokladmi stanovenými v § 16 tohto
nariadenia.
Ako podklad pre preukazovanie výpočtu dane bude Obecnému úradu v Trávnici slúžiť
kniha ubytovaných, ktorú je platiteľ dane povinný viesť v súlade so zákonom o hlásení
pobytu občanov, potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie a príloha č. 3 tohto nariadenia.
Povinnosťou platiteľa dane je predložiť knihu ubytovaných na výzvu obce pri kontrole
alebo na Obecnom úrade v termínoch a s dokladmi stanovenými v § 16 tohto nariadenia.
Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka nasledovne:
v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi
originál potvrdenia o zaplatení dane za ubytovanie a kópiu je povinný uchovávať pre
daňové účely 10 rokov od vystavenia potvrdenia.
Platiteľ dane platí a odvádza miestnu daň obci po overení správnosti údajov na prílohe č. 3
tohto nariadenia nasledovne:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce;
b) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 172227172/0200 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke pobočka Nové Zámky.
§ 15
Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný písomne podať informáciu o počte ubytovaných osôb
podliehajúcich zdaneniu podľa predpísaného tlačiva „Vyúčtovanie dane za ubytovanie“,
ktoré je prílohou č. 3 tohto nariadenia nasledovne:
a) U platiteľa s prevádzkou celoročného ubytovania v termínoch do 15. júla príslušného roka
a 15. januára nasledujúceho roka;
b) U platiteľa s prevádzkou počas letnej sezóny v termíne do 31. októbra príslušného roka.
1.

2.

S touto písomnou informáciou o počte ubytovaných osôb platiteľ dane predkladá aj knihu
ubytovaných a ním odkladané kópie potvrdení o zaplatení dane za ubytovanie. Po overení
správnosti údajov na prílohe č. 3, budú platiteľovi dane kniha ubytovaných a kópie
potvrdení o zaplatení dane za ubytovanie vrátené. Príloha č. 3, doklad o splnení
oznamovacej povinnosti platiteľa dane, zostane na Obecnom úrade.
§ 16
Splatnosť dane
Daň je splatná 15 dní po podaní oznamovacej povinnosti.
§ 17
Oslobodenie
Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov, držitelia ZŤP.

Čl. IV.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 18
Predmet dane
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie automaty, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažné výhry a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry;
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 19
Daňovník
Daňovník je fyzická a právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 20
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná
v lehotách určených obcou.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovaného obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa;
b) adresa;
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§ 21
Sadzba dane
Sadzba dane je 99,58 eur (3000,- Sk) ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

Čl. V.
Daň za jadrové zariadenie
§ 22
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna
reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie), a to aj časť
kalendárneho roka.
§ 23
Daňovník
Daňovníkom je prevádzkovateľ jadrového zariadenia EMO Mochovce.
§ 24
Sadzba dane
1. Sadzba dane v obci Trávnica, ktorej územie sa nachádza v pásme ohrozenia 20 km
vzdialenosti od zdroja ohrozenia v Mochovciach, je 0,0006 eur za 1 m2 (0,02 Sk) celého
územia obce.
2. Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.
§ 25
Splatnosť poplatku
Daň za jadrové zariadenie vyrubená platobným výmerom je splatná do 31. marca
zdaňovacieho obdobia.
§ 26
Vyrubenie dane
Daň za jadrové zariadenie Obec Trávnica vyrubí do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu
dane a sadzby dane. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením
niekoľko, správca dane vyrubí pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému
daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na
jednotlivých daňovníkov.
Čl. VI.
Miestny poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom
§ 27
Všeobecné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Trávnici podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 78

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ukladá s účinnosťou od 1. januára 2009 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 28
Základné pojmy
1. Poplatník je:
a) fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom na komunálne odpady ak má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, napr. byt, dom,
chatu, chalupu, záhradu, vinicu, stavebný pozemok a pod. čiže danú nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať;
b) právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, pričom táto
právnická osoba neužíva danú nehnuteľnosť na podnikanie, napr. školy, orgány štátnej
správy a pod.
c) podnikateľ (t.j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká), ktorý užíva
nehnuteľnosť na účel podnikania, napr. rôzne firmy, ako aj fyzické osoby – podnikatelia.
V prípade, ak v spoločnej domácnosti žije viac osôb – poplatníkov styčnou osobou s obcou vo
veciach plnenia povinností týkajúcich sa platenia poplatku obec určí iba jednu osobu ak tieto
osoby nepožiadajú o iný spôsob platenia.
§ 29
Povinnosti platiteľa poplatku
1. Platiteľ poplatku je povinný správcovi miestneho poplatku poskytnúť všetky potrebné
údaje pre zaevidovanie poplatníka.
2. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade v Trávnici najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú
platiteľmi poplatku.
3. Platitelia poplatku sú povinní správcovi poplatku ohlásiť všetky zmeny a to najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
§ 30
Sadzba miestneho poplatku
1. V súlade s § 78 ods. 1 písm. a) Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na území obce určuje
množstvový zber t.j. 0,0136 eur za 1 liter (0,4108 Sk).
2. Základná sadzba miestneho poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, podľa § 37 bod 1 sa určuje za jednorazový vývoz 110 litrová KUKA
nádoba v celkovej hodnote =1,50 eur (45,19 Sk).
§ 31
Všeobecné ustanovenie
1. Obec Trávnica vydá žetóny, ako odberné karty, na vývoz 1 kusa 110 litrovej KUKA
nádoby podľa prílohy č. 4.
2. V rámci úhrady nákladov za odvoz odpadu podľa §37 bod 3 bude s majiteľmi
nehnuteľností spísaná dohoda o úhrade nákladov a spôsobe likvidácie odpadov.

Čl. VIII.
Spoločné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť od 1.1. 2009.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší:
VZN č. 2/2008 o podmienkach určovania a vyberania daní a poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na území obce Trávnica.
3. Daň za jadrové zariadenie sa za rok 2008 vyrubuje podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2008 a v roku 2009 sa vyrubí v mene euro.

Ing. Emil Ivan
Starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2009

P r i z n a n i e k dani za psa – správca dane: Obec Trávnica
Na základe zákona NR SR č. 582/2004 Zz. a VZN Obce Trávnica o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, držiteľ psa je povinný prihlásiť písomne psa do
evidencie Obce Trávnica v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia psa. Poplatok za psa sa platí za psa
staršieho ako 6 mesiacov.

A. Daňovník – vlastník alebo držiteľ psa (psov):
1. Meno a priezvisko ............................................................. Číslo telefónu .......................................
2. Názov firmy......................................................................................... Číslo telefónu ......................
Právnická osoba ako držiteľ psa

3. Adresa ..........................................................................................RČ alebo IČO .............................
4. Adresa, kde je pes chovaný ...............................................................................................................
5. Dátum od kedy je chovaný................................................................................................................
6. Držteľ ZŤP-ZŤP/S – oslobodenie od dane .....................................................................................
Uviesť číslo preukazu ZŤP

B. Predmet dane – popis psa (psov)
Evidenčné číslo
Plemeno
psa
(kríženec)

Vek

Pohlavie

Farba

Tetovacie
čipové číslo

1. 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.
Poznámky: (poznávacie znaky pri strate psa)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
C. Výpočet dane za psa
1. Daň za psa =

POČET PSOV x SADZBA DANE ZA PSA
Daňová povinnosť
Sadzba za 1 psa za kal.
Počet psov
rok 20.... :=3,31 €
(v €)

Výpočet dane za psa (psov)

7. Strata / úhyn psa: (nehodiace sa prečiarknúť) .....................................................................................
8.

Účel držania psa: služobný

9.

Evidenčná

/

zvláštny-vodiaci

náhradná

známka

domáci
vydaná

(nehodiace sa prečiarknúť)

dňa

(nehodiace

sa

prečiarknúť)...........................................
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný písomne
oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja na OcÚ v Trávnici.

V Trávnici, dňa ............................

Podpis daňovníka ....................................

Obec Trávnica, 941 46 Trávnica, Hlavná 37/ 68
Bank. spojenie: VÚB Nové Zámky, č.ú.: 172 227-172 / 0200 VS: Rodné č. alebo IČO KS:

ŠS:

.......................................................................................................................................................
meno, priezvisko a adresa poplatníka

Obec Tránvica
Obecný úrad
941 46 Trávnica

V ..............................................., dňa ....................

Vec:

Odhlásenie psa z evidencie

Čestne prehlasujem, že odo dňa ........................................................................ nevlastním psa.

Dôvod ..........................................................................................................................................

.....................................................
podpis poplatníka

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2009

Meno a priezvisko/Obchodné meno žiadateľa *
Adresa trvalého pobytu/Sídlo *
Dátum narodenia **/IČO *

Obec

Trávnica

Obecný úrad
941 46 Trávnica, 37

Vec: Žiadosť o zaujatie stanoviska podľa § 4 odst. 3 písmena d) zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení.

Týmto žiadam obec Trávnica o zaujatie stanoviska k môjmu zámeru užívať nehnuteľnosť
parc.č. ................., /rodinný dom / chalupu / jeho časť / jej časť * na
poskytovanie služby odplatného prechodného ubytovania
nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce Trávnica na ulici ................................so súpisným
číslom / orientačným, evidenčným číslom ................./................*
s kapacitou lôžok na ubytovanie ......................................... .

podpis / pečiatka
žiadateľa / ky

Príloha: doklad o vlastníctve / iný doklad
*Čo sa nehodí, prečiarknite.

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2009
Vyúčtovanie dane za ubytovanie
Výpočet dane:
Názov a adresa
zariadenia:
Mesiac / rok ........
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu:

Počet
prenocovaní

Počet daňovníkov

x 0,33 €

Počet prenocovaní:

Výpočet dane:

Prehlásenie: Počet daňovníkov a prenocovaní za uvádzané obdobie je v súlade s evidenciou
v knihe ubytovaných č. .............................................. zaregistrovanej na OcÚ dňa .................
Bankové
spojenie: VÚB 172 227172 / 0200 KS
Nové Zámky

Variabilný
symbol

Špecifický
symbol

Variabilný symbol: Rodné číslo, alebo IČO

V Trávnici, dňa ......................
Doručuje sa:

Vypracoval: meno, priezvisko ......................................... pečiatka a podpis...........................
UPOZORNENIE
Poplatník je povinný písomne podať informáciu o počte ubytovaných osôb podliehajúcich zdaneniu
nasledovne:
a) U platiteľa s prevádzkou celoročného ubytovania v termíne do 15. júla príslušného roka a 15.
decembra príslušného roka.
b) U platiteľa s prevádzkou počas letnej sezóny v termíne do 31. októbra príslušného roka.
c)

Daň je splatná 15 dní po podaní oznamovacej povinnosti.

S touto písomnou informáciou o počte ubytovaných osôb poplatník predkladá ako podklad pre preukázanie
výpočtu dane aj „Knihu ubytovaných“ a potvrdenia o zaplatení dane za ubytovanie.
Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov, držitelia ZŤP .

Ohlásenie vzniku a zániku prevádzkovania ubytovacieho zariadenia
VZNIK / ZÁNIK/ REGISTRÁCIA KU* prevádzkovania ubytovacieho zariadenia

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO / rodné číslo:
DIČ:
Názov a adresa zariadenia:

Kapacita lôžok na ubytovanie:
Peňažný ústav a číslo účtu:
Kontakt – číslo telefónu:
Registrácia - Kniha ubytovaných
Meno, priezvisko zodpovednej
osoby–funkcia:

V Trávnici, dňa: ..........................

Pečiatka

podpis

Príloha č. 4 k VZN č. 2/2009

Žetón na jednorazový vývoz 110 litrovej KUKA nádoby v celkovej hodnote 1,5 €.

