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01.01.2020

Obec Cífer podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzne nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „nariadenie“).

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Cíferi podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov 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 zmien a doplnkov (ďalej len „Zákon“) rozhodlo, že zavádza s účinnosťou od
1. januára 2020 miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2) Toto nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností,
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
celom území obce Cífer.

Článok 2
Druhy miestnych daní
1) Obec Cífer zavádza na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty a
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Obec Cífer ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
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DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1) Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

DAŇ Z POZEMKOV
Článok 3
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 Zákona.
Hodnota pôdy je pre druh pozemku:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
aa) pre katastrálne územie Cífer
bb) pre katastrálne územie Pác
cc) pre katastrálne územie Jarná
b) trvalé trávnaté porasty

0,9144 €
1,0114 €
1,0253 €
0,0386 €

2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 Zákona.
Hodnota pozemkov je pre druh pozemku:
a) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných
pozemkov
1,85 €
b) stavebné pozemky
18,58 €
3) 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 predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku za 1m 2
nasledovne:
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,1455 €
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
0,2540 €
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4) Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená
vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m² a
hodnoty pozemku za 1 m² uvedenej v prílohe č.2 Zákona pre stavebné pozemky (18,58 €).

Článok 4
Sadzba dane
1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:
a)
b)
c)
d)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
0,40 %
záhrady
1,30 %
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,30%
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,33 %
e) stavebné pozemky
1,35 %

DAŇ ZO STAVIEB
Článok 5
Sadzba dane
1) Správca dane pre všetky stavby na území obce, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje
ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,20 €
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
0,20 €
c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,60 €
d) za samostatne stojace garáže
0,50 €
e) za stavby hromadných garáží
0,50 €
f) za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,50 €
g) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,70 €
h) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,80 €
i) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
0,70 €
2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie v sume 0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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DAŇ Z BYTOV
Článok 6
Sadzba dane
1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) za byty
0,20 €
b) za nebytové priestory slúžiace ako garáže
0,50 €
c) za nebytové priestory slúžiace na podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
1,80 €

Článok 7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od
dane z bytov na:
a) stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na
skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške 50% z daňovej
povinnosti na:
a) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
fyzických osôb - držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
4) Daňovník si uplatní nárok na oslobodenie od dane a zníženie dane podľa odsekov 1 až 3 v
priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na
ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31.
januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

TRETIA ČASŤ
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DAŇ ZA PSA
Článok 8
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane na jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) za psa chovaného v rodinnom dome, rekreačnej chate, v záhrade, v záhradnom
domčeku, v objektoch na pozemkoch firiem a organizácií
8,00 €
b) za psa chovaného v bytovom dome
16,00 €

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 9
Predmet dane
1) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, okrem tých,
ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
3) Na účely stanovenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:
a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke spoločne so zelenými pásmi,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) námestie A. Hlinku,
d) trhové miesto nachádzajúce sa na námestí A. Hlinku, časti Pác a časti Jarná a
e) areály obecných športovísk.

Článok 10
Sadzba dane
1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v eurách za každý aj začatý m2
osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
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2) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne:
a) za umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného zariadenia (napr. lešenie,
stavebné stroje, veľkokapacitné kontajnery na stavbe atď. ) skládky tuhého paliva,
odpadu a iných materiálov
0,20 € / 1 m2/deň
b) zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, zariadenie na poskytovanie služieb
1,00 € / 1 m2/deň
c) umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia, pútača
0,20 € / 1 m2/deň
d) ostatné účely marketingového charakteru (reklamné a propagačné akcie, prezentácie
firiem, komerčné akcie a ostatné)
10,00 € / 1 m2/deň
e) za umiestnenie predajného zariadenia na trhu (predajný stôl, predajný stánok
prípadne pojazdné predajné zariadenie)
3,00 € / 1 m2/deň

Článok 11
Oznamovacia povinnosť
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2) V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
b) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ - názov alebo obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo,
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť plochy užívania
verejného priestranstva.
3) Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti a verejné priestranstvo bezodkladne uviesť do pôvodného
stavu. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.

Článok 12
Oslobodenie od dane
3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného
priestranstva na :
a) osobitné užívanie verejného priestranstva vo verejnom záujme na základe rozhodnutia
starostu obce po predložení písomnej žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie verejného priestranstva (charitatívne a športové akcie, kultúrne podujatia bez
vyberania vstupného),
b) predajné zariadenia určené na predaj ľudovo-umeleckých a remeselníckych výrobkov
pri príležitosti kultúrno-spoločenských podujatí,
c) predaj vlastnej produkcie ovocia, zeleniny, kvetov a ľudovo umeleckých predmetov pre
fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Cífer,
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PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 13
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie
o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v
lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
2) Platiteľ dane je povinný pri registrácii predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť
podliehajúcu dani za ubytovanie.

Článok 14
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie za osobu a prenocovanie vo výške 0,50 €.

Článok 15
Vyberanie dane,
náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsob jej odvodu
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v knihe ubytovaných hostí.
3) Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o
zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí daňovníka, sadzbu na osobu a prenocovanie
v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, počet osôb, počet prenocovaní, dátum
odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane.
4) Platiteľ dane je povinný predkladať správcovi dane v termíne do 10. dňa po skončení
štvrťroka hlásenie dane za ubytovanie (štvrťročné hlásenie).
5) Platiteľ dane je povinný vybratú daň poukázať na účet obce, najneskôr do 15. dňa po
skončení štvrťroka, za uplynulý štvrťrok.

Strana 8 z 15

Článok 16
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
1) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej
forme o počte osôb a prenocovaní za sledované obdobie v knihe ubytovaných a na
požiadanie predložiť správcovi dane na daňovú kontrolu knihu ubytovaných hostí a účtovné
doklady spojené s odplatným ubytovaním.
2) Kniha ubytovaných hostí musí pre potreby kontroly dane za ubytovanie mať zapísaných
všetkých hostí a obsahovať minimálne základné údaje o daňovníkovi:
-

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ubytovanej osoby,
deň príchodu, deň odchodu,
počet prenocovaní.

3) Platiteľ je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa
ods.1.
4) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane:
a) osobám ubytovaným v rekreačnom zariadení, ktoré je vo vlastníctve obce Cífer.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 17
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty nasledovne:
a) 70,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,
b) 140,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ktorý obsahuje ponuku
tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov.

Článok 18
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
a identifikácia predajných automatov
1) Daňovník je povinný na účely dane za predajné automaty viesť preukaznú evidenciu, ktorá
musí obsahovať o každom predajnom automate tieto náležitosti:
a) adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia predajného automatu (názov
spoločnosti, IČO, adresa, poschodie, miestnosť )
b) názov a druh predajného automatu
c) druh tovaru
d) výrobné číslo predajného automatu
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e) zoznam tovarov, ktoré predajný automat vydáva
f) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
g) dátum ukončenia prevádzkovania predajného automatu
2) Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste (identifikácia automatu),
kde musí byť uvedené minimálne:
a) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) telefónne číslo prevádzkovateľa,
c) dátum začatia prevádzky predajného automatu,
d) výrobné číslo a druh predajného automatu.
3) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.

Článok 19
Oslobodenie od dane
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane:
a) predajný automat na mlieko (mliečny automat).

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 20
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
nasledovne:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
100,00 €
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné
zariadenia na zábavné hry
100,00 €
c) automatické hojdacie zariadenia pre deti
50,00 €

Článok 21
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
spôsob identifikácie nevýherných hracích strojov
1) Daňovník je na účely dane za nevýherné hracie prístroje povinný viesť preukaznú
evidenciu, ktorá musí obsahovať o každom prístroji tieto náležitosti:
a) obchodné meno prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja, sídlo, IČO
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b)
c)
d)
e)

názov a druh nevýherného hracieho prístroja
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
miesto umiestnenia, kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza
dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja
f) dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
2) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom,
kde musí byť uvedené:
a) obchodné meno prevádzkovateľa,
b) sídlo, resp. miesto podnikania,
c) IČO,
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
e) výrobné číslo.
3) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam
evidencie nevýherných hracích prístrojov.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Článok 22
Sadzba poplatku
1) Správca dane ustanovuje v zmysle § 78 ods. 1 zákona sadzbu poplatku:
a) v prípade paušálneho poplatku 0,069 eura na osobu a kalendárny deň pre fyzickú
osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a ktorá nevyužíva množstvový zber,
b) v prípade množstvového zberu:
Objem zbernej nádoby
v litroch
120 l
240 l
1100 l

Cena za liter
komunálneho odpadu
0,018 €
0,018 €
0,018 €

Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.
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2) Stanovený počet nádob k počtu poplatníkov je uvedený v platnom Všeobecne záväznom
nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Cífer.
3) Správca dane určuje sadzbu poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín
0,078 €/kg.

Článok 23
Určenie poplatku v prípade množstvového zberu
Obec vyberá poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu od právnických osôb alebo
podnikateľov, ktorí spĺňajú kritériá, ustanovené Všeobecne záväzným nariadením obce Cífer
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Článok 24
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1) Poplatok sa platí:
a) Splatnosť poplatku pri množstvovom zbere je:
aa) splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
bb) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) na účet správcu uvedený v rozhodnutí,
c) poštovou poukážkou,
d) v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu, ktorý je poverený
prijímať platby za poplatok.
2) Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti priamo na
zbernom dvore správcovi dane t.j. poverenému zamestnancovi obce.

Článok 25
Zníženie a vrátenie poplatku
1) Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v
nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,
b) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení
poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na
základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho
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potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných,
služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
d) o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom
domove, alebo na internáte,
e) o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník – vlastník nehnuteľností obci preukáže, že sa
v obci nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
f) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti
v obci preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom.
2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
c) potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu
zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných
povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je
v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad.
d) potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
e) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa
nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
f) potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava.
3) Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa odseku 2) tohto článku predloží
poplatník do 30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4) Správca stanovuje zníženie sadzby poplatku podľa článku 22 odsek 1 písm. a) o 12 %
poplatníkom :
a) fyzickej osobe staršej ako 62 rokov. Pre splnenie podmienky veku nad 62 rokov je
rozhodujúci vek k 1.1. príslušného kalendárneho roka.
b) fyzickej osobe, ktorá je v hmotnej núdzi a
c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím (ďalej len „ŤZP“), držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej len „ŤZP/S“) alebo prevažne alebo
úplne bezvládna fyzická osoba
5) Podkladom na zníženie poplatku podľa článku 25 odsek 4 písm. b) a c) je písomná žiadosť,
fotokópia preukazu a Rozhodnutie o vydaní preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP/S z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného
dôvodu z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia nedošlo u neho k žiadnej zmene opätovne
nemusí žiadať o jeho zníženie. Ak je občan rozhodnutím z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
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uznaný za občana ZŤP v priebehu kalendárneho roku, môže požiadať o znížený poplatok v
príslušnom zdaňovacom období na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia o vydaní
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím do konca zdaňovacieho obdobia.
6) Správca poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti doručenej
najneskôr do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali s doloženými potvrdeniami
uvedenými v odseku 2) tohto článku. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce.
7) Poplatník je povinný nahlásiť správcovi poplatku v prípade množstvového zberu zmenu
frekvencie vývozu v termíne do 31.01. zdaňovacieho obdobia.

Článok 26
Splnomocňovacie ustanovenia
1) Správca ustanovuje, že v prípade, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve 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.

DEVIATA ČASŤ
Článok 27
Označenie platieb miestnych daní a poplatku
1) Daňovník je povinný zaplatiť miestne dane a poplatok spôsobom určeným v rozhodnutí.

Článok 28
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.
2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Na konanie vo veciach miestnych daní a poplatkov sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ak zákon č. 582/2004 Z. z. neustanovuje inak.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Cífer č. 3/2018 zo dňa 14.12.2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cífer.
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4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Cífer.

V Cíferi, dňa 11.12.2019

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce Cífer
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