Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná č. 148/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo na úradnej tabuli a internetovej
adrese mesta vyvesené dňa 17.12.2015 a zvesené dňa 04.01.2016.

VŠEOBECNE

ZÁVÄ ZNÉ NARIADENIE
č. 148/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej na základe §6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miestne dane a upravuje
podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok“) na území mesta Dobšiná.
§2
1) Mesto Dobšiná na svojom území ukladá 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,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

Druhá časť

Daň z nehnuteľností
§3
Daň z pozemkov
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je
hodnota pozemku bez porastov 0,1042 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku
bez porastov 0,0189 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
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 správcom dane vo výške 0,0500 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov. Hodnota pozemku
sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu:
- záhrady je hodnota pozemku bez porastov 1,8500 €/m2,
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy je hodnota pozemku bez porastov 1,8500 €/m2,
- stavebné pozemky je hodnota pozemku 1,8500 €/m2
vynásobená výmerou pozemkov v m2.
5) Ročná sadzba dane za pozemky druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je 1,20 %,
b) záhrady je 0,80 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy je 0,80 %,
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy je 2,50 %,
e) stavebné pozemky je 0,80%.
6) Ročná sadzba dane za pozemky na ktorých sa nachádzajú zariadenia na výrobu elektriny zo
slnečnej energie ( fotovoltaické elektrárne ) je 3,00 %.
§4
Daň zo stavieb
1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,115 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,135 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,300 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,315 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,315 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,315 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
g) 0,700 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 1,300 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 0,405 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2) Pri ročnej sadzbe dane podľa ods.1) sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,05 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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§5
Daň z bytov
1) Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru:
a) 0,115 € za byty,
b) 0,315 € za nebytové priestory.
§6
Oslobodenie od dane
1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
2) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb a od dane z bytov:
a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam.
§7
Zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov:
a) vo výške 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických
osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) vo výške 50 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu,
c) vo výške 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických
osôb držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie,
d) vo výške 50 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáže vo vlastníctve fyzických osôb držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
e) vo výške 75 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických
osôb držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
f) vo výške 75 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáže vo vlastníctve fyzických osôb držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu.
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Tretia časť

Daň za psa
§8
1) Sadzba dane je 20,- € za kalendárny rok a psa.
2) a) Daň sa znižuje o 13,50 € za psa, ktorého chovateľom je občan - fyzická osoba
s ťažkým
zdravotným postihnutím, občan poberajúci starobný alebo plný invalidný dôchodok,
občan starší ako 62 rokov poberajúci výsluhový dôchodok, ktorý psa používa na svoju
ochranu v rodinnom dome (rozhodujúca je skutočnosť o poberaní uvedeného
dôchodku chovateľa psa, vek chovateľa psa a stav k 1.1. príslušného zdaňovacieho
obdobia).
b) Daň sa znižuje o 10,- € za psa, ktorého chovateľom je občan - fyzická osoba
s ťažkým
zdravotným postihnutím, občan poberajúci starobný alebo plný invalidný dôchodok,
občan starší ako 62 rokov poberajúci výsluhový dôchodok, ktorý psa chová inde ako v
rodinnom dome (rozhodujúca je skutočnosť o poberaní uvedeného dôchodku
chovateľa psa, vek chovateľa psa a stav k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia).
c) Daň sa znižuje o 7,- € za kalendárny rok za psa chovaného inde ako v bytovom dome,
pokiaľ sa daň neznižuje podľa písmena a) alebo b).
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
3) Od dane za psa je oslobodený:
a) daňovník chovajúci služobného psa používaného podľa osobitných predpisov pri
plnení stanovených úloh,1
b) daňovník – osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 70 rokov (rozhodujúci je vek
chovateľa psa k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia). Toto oslobodenie sa
vzťahuje na jedného psa chovaného týmto daňovníkom.
4) Od dane za psa je na dobu jedného roka od nadobudnutia oslobodený pes z útulku zvierat
po predložení potvrdenia o nadobudnutí.
5) Nový daňovník dane za psa doklady potvrdzujúce nárok na zníženie alebo oslobodenie
dane za psa predloží súčasne s priznaním k dani za psa. Daňovník je povinný správcovi
dane oznámiť všetky skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie dane.
Štvrtá časť

Daň za užívanie verejného priestranstva
§9
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky v
meste Dobšiná vo vlastníctve mesta Dobšiná s výnimkou miestnych komunikácií (vozoviek
a chodníkov) okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou
mesta alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia v lokalitách: Banská ulica,
Budovateľská ulica, Cigánska osada, Cintorínska ulica, Hnilecká ulica, Hronská ulica,
Jarková ulica, Kúpeľná ulica, Lányi huta, Lesná ulica, Mierová ulica, Mlynská ulica,
1

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii,
zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č.
553/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
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Námestie baníkov, Námestie tri ruže, Niže mesta, Nová ulica, Ulica P. J. Šafárika,
Partizánska ulica, Rybárska ulica, Severná ulica, Skalná ulica, Slnečná ulica, Ulica SNP, Tri
ruže, Turecká ulica, Vlčia dolina, Vyše mesta, Záhradná ulica, Zimná ulica, Železničná
ulica.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo
podľa osobitného zákona.
2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) 0,33 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň pri použití verejného priestranstva na službu, predaj,
b) 0,01 € za každý aj začatý m2 a deň pri použití verejného priestranstva na rôzne
skládky materiálov a tuhých palív na parcelách mimo tých, ktoré sú vymenované v ods.
2 písm. f,
c) 0,02 € za každý začatý m2 a deň pri použití verejného priestranstva na
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
d) 1,66 € za každý začatý deň pri použití osobného automobilu na verejnom
priestranstve na predaj alebo službu,
e) 3,33 € za každý začatý deň pri použití dodávkového a nákladného automobilu na
verejnom priestranstve na službu alebo predaj,
f) 0,33 € za každý začatý m2 a deň pri použití verejného priestranstva na rôzne skládky
materiálov na parcelách číslo: 708/1, 2625/4, 1810/3, 535/1, 1375/1, 1375/2, 1375/3,
1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/7, 7500/13, 1806, 1829, 1832, 1833, 6240/2, 1732/2,
1732/13
g) 0,017 € za každý začatý m2 a deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a
iných atrakcií,
h) 0,05 € za každý začatý m2 a deň za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenia,
zariadenia staveniska, skládky stavebného materiálu a pod.),
i) 0,04 € za každý začatý m2 a deň za umiestnenie letnej záhradky pri reštauračnom
zariadení.
3) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov
o svojej osobe uviesť ak ide o oznámenie vzniku daňovej povinnosti najmä deň vzniku
daňovej povinnosti, predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva, adresu a popis
miesta užívania verejného priestranstva (chodník, cesta, trávnatá plocha a pod.), výmeru
zabratej plochy v m2 a spôsob osobitného užívania verejného priestranstva. Ak ide o
oznámenie zániku daňovej povinnosti najmä dátum zániku daňovej povinnosti a spôsob
zániku (predaj, odstránenie skládky a pod.).
4) Daňovník je tiež povinný oznámiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť mestu Dobšiná
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
5) Odbor výstavby, ŽP, regionálneho rozvoja a CR musí užívanie verejného
priestranstva vopred odsúhlasiť.
6) Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie také umiestnenie
vozidla, počas ktorého vlastník alebo prevádzkovateľ vozidla jeho polohou bráni
všeobecnému užívaniu verejného priestranstva všetkými účastníkmi najmenej po dobu 30 dní.
7) Zakazuje sa na časti parcely č.7500/9 vyznačenej na prílohe č.1 tohto VZN umiestňovať
skládky
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a trvalo parkovať mimo stráženého parkoviska.

Piata časť

Daň za ubytovanie.
§ 10
1) Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie
2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti v €.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami, kde okrem iného uvedie názov ubytovacieho zariadenia, počet ubytovaných,
počet prenocovaní, dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté, výšku
dane.
3) Daň prevádzkovateľ odvádza mestu v lehote do 15 dní nasledujúceho štvrťroka.
V rovnakej lehote je daňovník súčasne povinný predložiť hlásenie o odvode dane za
ubytovanie. V hlásení uvedie okrem identifikačných údajov o svojej osobe najmä názov
a adresu ubytovacieho zariadenia, obdobie, za ktoré daň odvádza, počet ubytovaných hostí
celkom (z toho s daňovou povinnosťou a bez daňovej povinnosti), počet nocí pobytu celkom
(z toho s daňovou povinnosťou a bez nej), celkovú výšku vybranej a odvedenej dane.
4) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane skutočnosť, že začal poskytovať
odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení, ktorého
kategorizáciu určuje osobitný predpis, do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Platiteľ
dane pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov o svojej
osobe uviesť deň, odkedy prechodné ubytovanie poskytuje, identifikačné údaje o ubytovacom
zariadení, kategóriu ubytovacieho zariadenia a počet lôžok v ubytovacom zariadení. Každú
zmenu týchto skutočností je povinný písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní.
Ak platiteľ dane prestane poskytovať prechodné ubytovanie, je povinný do 30 dní písomne
oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.
5) Od dane sú oslobodené osoby do 15 rokov veku a nad 65 rokov veku.
Šiesta časť

Daň za predajné automaty.
§ 11
1) Sadzba dane je:
a) 6,50 € za jeden kalendárny rok a jeden predajný automat, ktorý vo svojej skladbe
neobsahuje alkoholické nápoje a tabakové výrobky,
b) 66,- € za jeden kalendárny rok a jeden predajný automat obsahujúci v skladbe
alkoholické nápoje a tabakové výrobky.
2) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne a umiestniť na viditeľnom mieste v priestore,
v ktorom predajný automat prevádzkuje:
a) výrobné číslo, typ a miesto umiestnenia predajného automatu,
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b) skladbu ponúkaného tovaru,
c) dátum umiestnenia a začiatku prevádzkovania automatu.
3) Od dane sú oslobodené predajné automaty, ktoré vydávajú výlučne ochranné prostriedky proti
šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
Siedma časť

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 12
1) Sadzba dane je 16,50 € za jeden kalendárny rok za jeden nevýherný hrací prístroj.
2) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne a umiestniť na viditeľnom
mieste v priestore, v ktorom nevýherný hrací prístroj prevádzkuje:
a) výrobné číslo, typ a miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
b) názov nevýherného hracieho prístroja,
c) charakteristika nevýherného hracieho prístroja,
d) dátum umiestnenia a začiatku prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
3) Od dane je oslobodené mesto Dobšiná.
Ôsma časť

Spoločné ustanovenia
§ 13
1) Spôsoby vyberania miestnych daní a poplatku sú: v hotovosti do pokladne mestského úradu,
bezhotovostne príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou na účet mesta Dobšiná.
2) Kontrolou dodržiavania tohto VZN sú poverení zamestnanci Mestskej polície Dobšiná a
zamestnanci správy daní.
3) Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za
nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať.
Deviata časť

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 14
1)Sadzba poplatku je:
a) 0,05 eura za osobu a kalendárny deň
b) 0,017 eura za jeden liter komunálnych odpadov
c) 0,04 eura za jeden kilogram drobného stavebného odpadu
2) Hodnota koeficientu sa stanovuje na 1.
3) Spôsob úhrady:
a) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný v hotovosti do pokladne
mestského úradu alebo bezhotovostne na určený účet mesta Dobšiná, špecifický symbol
133013
b) poplatok za drobné stavebné odpady je splatný v hotovosti pri odovzdaní na zberný dvor
4) Mesto vyberá poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu od právnických osôb alebo
podnikateľov, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Dobšiná
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
5) Mesto poplatok na základe písomnej žiadosti zníži o 70% za osobu, o ktorej poplatník mestu
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preukáže:
a) že sa v určenom období viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého
bydliska za účelom dennej formy štúdia, kde je aj ubytovaná,
b) že sa v určenom období viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiavala mimo miesta trvalého
bydliska z dôvodu umiestnenia a ubytovania v zariadení s iným ako celoročným
ubytovaním (zariadenie sociálnej starostlivosti).
6)Mesto poplatok na základe písomnej žiadosti zníži o 50%:
a) za osobu, o ktorej poplatník mestu preukáže, že sa v určenom období viac ako 90 dní zdržiava
alebo zdržiavala mimo miesta trvalého bydliska za účelom výkonu zamestnania, kde je aj
ubytovaná,
b) za osobu – zamestnanca pracujúceho na chránenom pracovisku alebo v chránenej dielni
7) Mesto poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti za osobu s trvalým alebo prechodným
pobytom v meste Dobšiná, ktorá je viac ako 90 dní umiestnená v zariadení s celoročným
ubytovaním (zariadenie sociálnych služieb, detský domov, ústav na výkon väzby, ústav na výkon
trestu odňatia slobody).
8) Akceptovateľné podklady k zníženiu, odpusteniu a vráteniu poplatku sú najmä:
- potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania a trvania pracovného pomeru a mieste
výkonu zamestnania nie staršie ako 60 dní
- potvrdenie o štúdiu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia štúdia vydané v
príslušnom školskom roku
- potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s celoročným ubytovaním nie staršie ako 60
dní
- potvrdenie o dobe a trvaní pobytu v zariadení s iným ako celoročným ubytovaním nie
staršie ako 60 dní
- potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
- potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
- potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
- pracovné víza
- potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v príslušnom školskom roku
- rámcová zmluva u živnostníkov
- nájomná zmluva v zahraničí
- pracovná zmluva nie staršia ako 60 dní
- záznam v cestovnom pase pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace
- vo výnimočných prípadoch je možné predložiť čestné prehlásenie podpísané dvoma
identifikovateľnými susedmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa, podpis)
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj ich úradne overený preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od
kedy do kedy bol (bude) poplatník v zahraničí alebo mimo územia mesta.
V prípade, že s poplatníkom žijú aj maloleté deti, vzťahuje sa príslušné zníženie poplatku
aj na ne.
V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom
období, je nutné predložiť aktuálne doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.
9) Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do 31.1. príslušného zdaňovacieho
obdobia doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku. Ak skutočnosti rozhodujúce pre
zníženie poplatku nastanú po 31. januári zdaňovacieho obdobia, poplatník je povinný
uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak si
poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku vo vyššie citovaných termínoch príslušného
zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
10) Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z posledných
jemu známych údajov k 31.januáru príslušného roka, t. j. z ohlásenia poplatníka o vzniku
poplatkovej povinnosti ako aj z ohlásení poplatníka o zmenách údajov rozhodujúcich pre
určenie poplatku.
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Desiata časť

Záverečné ustanovenia
§ 15
1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dobšiná č. 148/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na
úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta Dobšiná na pripomienkovanie dňa 30.11.2015
a zvesený dňa 14.12.2015. Počas plynutia lehoty boli uplatnené tri pripomienky: Mestskej
rady mesta Dobšiná, poslanca Milana Horvátha a poslanca Juraja Flocha.
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná č.148/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná dňa 16.12.2015 uznesením č. 206-16/XII-2015MsZ.
3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná č. 148/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli a
na internetovej adrese mesta Dobšiná dňa 17.12.2015 a zvesené dňa 04.01.2016.
4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná č. 148/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom
01.01.2016.
5) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dobšiná č. 148/2015 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná č. 146/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
v Dobšinej 17.12.2015
Ján S l o v á k
primátor mesta
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