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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2016
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
ADROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY VOBCI BANKA
ČASŤ I.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obec Banka, Obecné zastupiteľstvo obce Banka v zmysle §4 ods.3 písm. c), § 6a §11 ods. 4 písm. d), e), g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade z ustanoveniami § 4 a § 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.
§2
PREDMET ÚPRAVY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Predmet tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie náležitostí miestnych daní,
ktoré zahŕňa:
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za nevýherné hracie prístroje,
daň za jadrové zariadenie.
Obec Banka na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.

ČASŤ II.
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§3
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
§4
DAŇ ZPOZEMKOV
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení §5 zák. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„zákon o miestnych daniach“).
Základom dane z pozemkov pre pozemky orná pôda chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 zák.
č. 582/2004 Z.z., t.j. 0,5473 €/m2.
Základom dane z pozemkov pre pozemky trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 zák. č. 582/2004 Z.z. t.j. 0,0930 €/m2.
Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m 2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z.
o znalcoch a tlmočníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavené plochy a nádvoria, a ostatné plochy je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m 2 a hodnoty pozemkov za 1 m 2 podľa zák. č.
582/2004 Z.z. t.j. 1,858 €/m2.
Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov v m2 podľa zák. č. 582/2004 Z.z. t.j. 18,588 €/m2.
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Banka v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona
o miestnych daniach.
Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú
počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou
právnou úpravou.
Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
využívané vodné plochy
záhrady
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy

na 0,50% zo základu dane/m2
na 0,50 % zo základu dane/m2
na 0,60 % zo základu dane/m2
na 0,60 % zo základu dane/m2
na 0,60 % zo základu dane/m2
na 0,60 % zo základu dane/m2
na 2,00 % zo základu dane/m2
na 0,60 % zo základu dane/m2

§5
DAŇ ZO STAVIEB
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1.

Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení zákona §9 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach.
2.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Banka, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne využívajú. Ak
bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba
prestala užívať.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovaná:
a) stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
0,060 €/m2
pre nadzemné a podzemné podlažie
0,030 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky
0,100 €/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,230 €/m2
d) samostatne stojace garáže
0,300 €/m2
e) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
1,660 €/m2
f) ostatné stavby
0,300 €/m2
5. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa určí tak, že
z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou pre príslušný
účel využitia.
§6
D AŇ Z B Y T OV
1.
2.
3.
4.

Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach.
Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Banka v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m 2.
Upravená ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 je :
- 0,060 € za byty, bytové priestory
- 0,300 € za nebytové priestory.
§7
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

1. Správca dane z pozemkov oslobodzuje v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) až h)
zákona č. 582/2004 Z.z.
2. Správca dane poskytne zníženie dane z garáže vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP/S o 50% z ročnej sadzby dane, ktorá slúži pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu.
3. Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy ( fotokópiu preukazu ZŤP ) predloží daňovník
na rok 2017 najneskôr do 31.januára 2017, v ďalších rokoch do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,
inak sa úľava neposkytne.
§8
VZNIK AZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
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1.

2.

5.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom
daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť
správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a
každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§9
DAŇ ZA PSA

1.
2.
3.

Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za psa podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane
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
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP/S
4.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
5. Základom dane je počet psov.
6.

Sadzba dane za jedného psa je v k.ú. Banka :
a) v rodinných domoch
b) v bytových domoch
c) právnické osoby

5.- €
16,60 €
16,60 €

7. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes
dosiahol vek 6 mesiacov, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom psa.
8. Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný túto skutočnosť nahlásiť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej
povinnosti.
§ 10
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1.

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Banka,
ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
- hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice
po krajnicu,
- vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce. Občan
zodpovedá za čistotu a poriadok pred svojim rodinným domom. V zimnom období je povinný každý
majiteľ, alebo užívateľ nehnuteľnosti chodník udržiavať v upravenom stave pred svojou
nehnuteľnosťou.
- všetky neknihované parcely v intraviláne obce
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie :
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
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b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií, , trvalého parkovania cestného vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva, odstavenia nepojazdného vozidla a auto vraku
c) umiestnenie dočasnej skládky
4. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v metroch štvorcových.
5. Sadzba dane za m2 verejného priestranstva v obci Banka je za 24 hod. t.j. jeden deň 0,50 €.
6. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného
priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva obecnému
úradu v Banke a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má
realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Banke skutočnosť, že
osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
7. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť sa stanovuje nasledovne do 15 dní:
- Jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
- Prevodným príkazom na účet obecného úradu
§ 11
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom
služby prechodného ubytovania (ďalej len „ zariadenie“).
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.
3. Základ dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane za ubytovanie je 0,50 € za osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne poskytuje prechodné ubytovanie. O vybratej
dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri
nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový
pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
6. Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom:
- do pokladne obce s preukázaním dokladov o ubytovaní mesačne vždy 1. deň v mesiaci
nedodržiavanie bude obec sankcionovať v zmysle tohto VZN.
7. Od dane za ubytovanie je oslobodená :
a) nevidomá osoba, držiteľ preukazu ZŤP,
b) osoba do 15 rokov veku,
§12
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za
odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú :
a) Elektronické prístroje na počítačové hry
b) B) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 166,- € za jeden hrací prístroj za kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom
skončenia prevádzkovania.
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7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
splatná do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo
doporučeným listom na Obecný úrad v Ratnovciach. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje
- identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné
oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
7. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
- Do pokladne obce
- Prevodným príkazom na účet obce
8. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu ohľadne každého
nevýherného hracieho prístroja osobitne:
výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja

§ 13
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

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.
Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorým je držiteľ povolenia udeleného podľa
ustanovení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie v platnom znení.
Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce Banka je 8582677m2.
Zastavané územie obce Banka sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej
elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od zdroja ohrozenia a v jednej oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od
zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.
Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku §53 tohto ustanovenia je 0,0006 €/m2.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti a zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Daň za jadrové zariadenia vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.

§ 14
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY ADROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1.

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v
§ 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
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2.

Sadzba poplatku je:
- pre poplatníka FO podľa §78 ods. 1) písm. b, je:
a) 0,0465 € za osobu a kalendárny deň
17,00 €/rok
- pre poplatníka PO podľa § 78, ods. 1, písm. a, je:
b) 0,5284 € /deň PO za 110 l nádobu vyvážanú 1 x do týždňa
192,88 €/rok
c) 0,8648 €/deň PO za 240 l nádobu vyvážanú 1 x do týždňa
315,68 €/rok
d) 3,9656 € /deň PO za 1 100 l nádobu vyv. 1 x do týždňa
1447,48 €/rok
e) 6,3436 €/deň PO za 1 100 l nádobu vyvážanú 2 x do týždňa
2315,44 €/rok
f) 9,5142 € /deň PO za 1 100 l nádobu vyvážanú 3 x do týždňa
3472,70 €/rok
g) 1,9840 € /deň PO za 1 100 l nádobu vyv. 1 x za dva týždne
724,18 €/rok
h) sadzba poplatku za kilogram drobné stavebného odpadu
0,078 €/kg
Domácnosť nad 5 osôb môže požiadať ďalšiu odpadovú nádobu. V prípade ak o ďalšiu nádobu požiada
domácnosť s menej ako 5 osobami, je povinosť uhradiť za ďalšie dve osoby poplatok za komunálny odpad.
3. Poplatok sa vyrubuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
4. Poplatok vyrubí obec Banka rozhodnutím.
5. Obec preplatok nižší ako 2,323 € nevráti.
6. Poplatok pre fyzické osoby je splatný do 31.mája zdaňovacieho obdobia.
7. Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je splatný
a) do 166,00 € do 30.júna
b) nad 166,00 € v dvoch rovnakých splátkach prvá do 30. júna a druhá do 30. novembra príslušného
kalendárneho roka.
8. Obec poplatok zníži alebo odpustí na základe písomnej žiadosti za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na
základe podkladov :
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
9. Poskytnutie úľav:
a) 100 % úľava po dobu trvania pobytu
- študenti študujúci v zahraničí - spôsob preukazovania : potvrdenie štúdiu v zahraničí resp. o prechodnom
pobyte v mieste školy.
- stáže, dlhodobé pobyty v zahraničí s dĺžkou pobytu nad 6 mesiacov - spôsob preukazovania : potvrdenie
sprostredkovateľskej agentúry o pobyte v zahraničí, v prípade dlhodobých pobytov potvrdenie o prechodnom
pobyte, fotokópia dokladu + preklad (nemusí byt úradný ani overený).
- za obdobie počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní - spôsob preukazovania: všetky hodnoverné doklady potvrdzujúce túto právnu skutočnosť
napr. potvrdenie o pobyte v nemocnici, dlhotrvajúcom liečení a pod.
b) 50 % úľava z ročného poplatku
- pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste pracoviska - spôsob
preukazovania: potvrdenie zamestnávateľa, doklad o prechodnom pobyte v mieste pracoviska resp. o ubytovaní
alebo doklad o zaplatení za komunálny odpad
- študenti študujúci na území SR - spôsob preukazovania: potvrdenie o dennom štúdiu na území SR a doklad o
prechodnom pobyte v mieste školy, alebo o ubytovaní alebo doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad .
- občania v hmotnej núdzi - spôsob preukazovania: potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o
hmotnej núdzi
c) 20% úľava z ročného poplatku pre poplatníkov (dôchodcov) nad 65 rokov bez nutnosti preukazovania sa.

§15
SPOLOČNÉ AZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Správu miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva obec Banka prostredníctvom starostky obce Banka.
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2. Výnos daní podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) a poplatku podľa § 1 ods. 1 písm. h) vrátane pokuty a sankčného
úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce Banka.

§16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 a zákon č. 563/2009 Z.z. o
správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Schválením tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Banka č. 06/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobudlo
účinnosť 01.01.2016
3. Na tomto VZN obce Banka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Banke dňa 16.12.2016, uznesením č. 314/2016.
4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

V Banke, dňa 01.12.2016

Mgr. Tatiana Julinyová
starostka obce Banka
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