
Obec Zázrivá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, 
§ 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
vydáva  návrh  
 

V Š E O B E C N É  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E  O  
M I E S T N Y C H  D A N I A C H  A  M I E S T N O M  P O P L A T K U  
Z A  K O M U N Á L N E  O D P A D Y  A  D R O B N É  S T A V E B N É  

O D P A D Y  
č .  5 - 0 8 - 2 0 0 6  z  2 4 .  1 1 .  2 0 0 6   

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zázrivá 

 
Ú V O D N É  U S T A N O V E N I E  

§1 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej 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 zavádza s účinnosťou od 1. januára 2007: 
 

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. 
 
(2) 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 na sprevádzanie nevidomej osoby, 
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím 
 

§ 3 
Daňovník 

 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 
 

§ 4 
Základ dane 

 
Základom dane je počet psov. 

 
 



 
§ 5 

Sadzba dane 
 
Sadzba dane za psa a kalendárny rok je      100 Sk 
 

§ 6 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik 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. 
 
(2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku dane, správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
 
(3) Pri ohlásení zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť doklad o zániku 
tejto daňovej povinnosti napr. kúpno-predajnú zmluvu, čestné vyhlásenie, potvrdenie od 
veterinára, na základe takéhoto potvrdenie mu bude správcom dane vrátená pomerná časť 
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia. 
 

§ 7 
Oslobodenie od dane 

 
1/ Od dane za psa je oslobodená osamelo žijúca osoba, ktorá má k 1. 1. 2007 vek 62 a viac 
rokov. 
 

Čl. II 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

§ 8 
Predmet dane 

 
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva. 
 
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce. 
 
(3) 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 a podobne. 

 
§ 9 

Daňovník 
 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 



 
 

§ 10 
Základ dane 

 
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 
 
(2) Verejným priestranstvom obce Zázrivá pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je 
najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, ďalej všetky verejnosti prístupné 
pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby, vlastníctve právnických 
osôb alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia. 
 

§ 11 
Sadzba dane 

 
(1) Sadzby poplatkov sú nasledovné: 
 
a) za postavenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb v centre obce 
je poplatok 0,50 Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj 
neúplný deň. 
 
b) za postavenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb mimo centra 
obce je poplatok 0,10 Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj 
neúplný deň. 
 
c) za postavenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb 
krátkodobého charakteru je poplatok 50,- Sk za každý aj neúplný m2 užívaného verejného 
priestranstva a každý aj neúplný deň. 
 
d) za postavenie stánku pri konaní obecných akcií sa stanoví paušálna sadzba komisiou a to 
najneskôr 3 dni pred konaním akcie. 
 
e) za umiestnenie stolov a stoličiek v blízkosti reštauračného alebo iného pohostinského 
zariadenia je poplatok 70,- Sk / m2 na mesiac. 
 
f) za umiestnenie stavebného zariadenia je poplatok: 
 1. do 7 dní 4,- Sk za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň 
 2. od 7 do 30 dní dvojnásobok bodu 1 
 3. nad 30 dní 10,- Sk/m2

 4. za umiestnenie sklápacej garáže alebo vyhradenie miesta na parkovanie osobného 
motorového vozidla je poplatok 10,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 
 
g) za umiestnenie cirkusu, lunaparkov a iných atrakcií sa stanovuje poplatok 10,- Sk za každý 
aj začatý m2 a každý aj neúplný deň 
 
h) za umiestnenie skládky tuhých palív: 
 1. na dobu kratšiu ako 3 dni sa poplatok vyrubovať nebude 
 2. na dobu dlhšiu ako 3 dni je poplatok 10,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj 
neúplný deň. 



 
i) za umiestnenie skládky je sadzba 10,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj neúplný deň 
 
j) za umiestnenie všetkých tu nemenovaných užívaní verejného priestranstva sa bude 
vyrubovať maximálna sadzba 10,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj neúplný deň. 
 
k) sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného 
priestranstva je 10,- Sk / hod. za jedno parkovacie miesto. 
 
l) za využívanie obecných pozemkov na nepodnikateľské účely (záhradky, hrady, a pod.) je 
sadzba 1,- Sk / m2 / rok. 
 
m) za využívanie obecných pozemkov na podnikateľské účely (drevovýroba a pod.) je sadzba 
25,- Sk / m2 / rok. 
 
n) za využívanie obecných pozemkov na dočasné stavby, ktoré neslúžia na podnikateľské 
účely (garáže, sklady materiálov), je sadzba 10,- Sk / m2 / rok. 
 
o) obec poskytne úľavu 50% z poplatku podľa bodu f) nevidomej osobe, dôchodcovi s 
príjmami na hranici životného minima, bezvládnej osobe a držiteľovi preukazu ZŤP a ZŤP/S. 
 
(2) Poplatok sa neplatí: 
 
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo 
akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
 
b) za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich 
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné 
rozhodnutie. 
 

§ 12 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 
užívania verejného priestranstva. 
 
(2) Poplatník je povinný osobne alebo písomne podať priznanie k dani za užívanie verejného 
priestranstva správcovi dane - obci Zázrivá a to pred začatím osobitného užívania verejného 
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. 
 
 (3) Poplatník je tiež povinný ohlásiť do 5 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať 
vplyv na výšku stanoveného poplatku. 
 
(4) Poplatník je povinný oznámiť obci Zázrivá skutočnosť, že osobitné užívanie verejného 
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 
Čl. III 

Daň za ubytovanie 
§13 

Predmet dane 



 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení 
poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 
 

§14 
Daňovník  

 
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
Daňovník zaplatí daň za ubytovanie platiteľovi dane. 
 

§15 
Základ dane 

 
Základom dane je počet prenocovaní. 
 

§16 
Sadzba dane 

 
Sadzbu dane na osobu a prenocovanie je      10,- Sk / noc 
 

§ 17 
Vyberanie dane 

 
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. 
 
(2) Platiteľ dane je povinný viesť knihu hostí, dĺžku ich pobytu v zariadení. 
 
(3) Správca dane vyrubuje daň za ubytovanie na základe predloženej knihy hostí platiteľom 
dane. 
 
(4) Platiteľ dane je povinný odviesť daň za ubytovanie správcovi dane 2x ročne a to k 30.6. a 
k 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia. 
 

Čl. IV 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

§ 18 
Predmet poplatku 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa 
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

 
§ 19 

Poplatník a platiteľ poplatku 
 
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 
 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na 



iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a 
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 
„nehnuteľnosť“) 
 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území obce na iný účel ako na podnikanie 
 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území 
obce na účel podnikania. 
 
(2) Priznanie podáva poplatník, ktorému vznikne poplatková povinnosť, a u ktorého nastali 
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa keď tieto 
skutočnosti nastali.  

 
§ 20 

Sadzba poplatku 
 
(1) sadzba poplatku za odpady je: 
 
a) 0,685 Sk za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu podľa § 19 ods. 1 písmeno a) 
 
aa) 0,342 Sk na osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt a je 
študentom dennej formy štúdia, zdržiava sa v mieste sídla školy, je ubytovaný na internáte 
alebo je prihlásený na prechodný pobyt v mieste sídla školy. Tvrdené skutočnosti je potrebné 
preukázať potvrdením o štúdiu, potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo potvrdenie 
prechodného pobytu. 
 
b) 3,30 Sk  na kalendárny deň a počet ubytovaných osôb v subjektoch poskytujúcich 
ubytovacie služby. 
 
c) 0,60 Sk za miesto a kalendárny deň pri poskytovaní reštauračných služieb a 
    0,30 Sk za miesto a kalendárny deň pri poskytovaní kaviarenských a pohostinských služieb           
pre právnickú osobu a podnikateľa. 
 
d) 2,- Sk za zamestnanca a kalendárny deň pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa, 
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

 
§ 21 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 
(1) Poplatok za odpad sa určuje ako: 
 
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za obdobie, počas ktorého má alebo bude 
mať poplatník podľa § 19 odstavec 1 písmeno a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 
 
b) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej 
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 19 odstavec 1 písmeno b)   
alebo c). 
 



(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet: 
 
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s 
poplatníkom podľa § 19 odseku 1 písmeno b) alebo c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom 
obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatník v štátno-zamestnaneckom pomere, alebo ktoré 
tvoria jeho štatutárny orgán , pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, 
ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom 
fyzická osoba - podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa 
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt  
 
b) priemerného počtu 
 
1. ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o 
poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie 
služby, do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tomto meste trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt. 
 
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom 
období, ak ide o poplatníka, ktorí v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje 
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka 
nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný 
počet podľa prvého bodu. 
 
3. priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, ak ide o poplatníka, u ktorého sa do 
ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období nezapočítava priemerný 
počet podľa prvého ani druhé bodu. 
 
(3) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je 
 
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v 
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo 
 
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do 
konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť 
podľa § 19 odsek 2 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie 
je možné postupovať podľa písmena a). 
 
(4) Poplatok za odpad obec poplatníkovi vyrubí platobným výmerom. 
 

§ 22 
Zníženie a odpustenie poplatku 

 
(1) Obec poskytuje úľavu: 
  
a) študentom a pracujúcim ubytovaným mimo miesta trvalého bydliska o výške 50% 
z ročného poplatku 
 
b) poplatníkom zdržujúcim sa v zahraničí z dôvodu zárobkovej činnosti alebo štúdia vo výške 
80% z ročného poplatku 



Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. 
 
(2) Obec Zázrivá poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník preukáže obci na základe podkladov, že sa v určenom období zdržiava alebo 
zdržiaval v zahraničí. 
 
(3) Akceptovateľné podklady k poskytnutiu úľav, zníženiu a odpusteniu: 
- pracovná zmluva, pracovné víza, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o štúdiu, 
potvrdenie o ubytovaní, doklad vecne príslušného úradu o pobyte, vyjadrenie spoločenstva 
domu, vyjadrenie domového dôverníka, potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí, potvrdenie 
o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Vo výnimočných 
prípadoch je možné predložiť čestné prehlásenie podpísané dvoma identifikovateľnými 
susedmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa, podpis). V prípade, že nie je 
potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich 
preklad. 
 
(4) Postupovať podľa ods. 1 a 2 môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré 
plní povinnosti poplatníka. 
 
(5) Poplatníci si môžu uplatniť nárok na úľavu pri plnení ohlasovacej povinnosti každoročne 
do 31.01. príslušného kalendárneho roka. Po tomto termíne je možné v príslušnom 
kalendárnom roku požiadať správcu poplatku o zníženie alebo odpustenie poplatku 
individuálnou žiadosťou a to najneskôr do dátumu splatnosti poplatku. 
 
(6) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch 
poplatok za odpady znížiť alebo odpustiť. 
 
(7) O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe písomnej 
zdôvodnenej žiadosti poplatníka za odpady, alebo platiteľa poplatku. 
 

Čl. V 
Daň za predajné automaty 

§ 23 
Predmet dane 

 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu (ďalej len predajné automaty). 
 

 
§ 24 

Daňovník 
 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 
§ 25 

Základ dane 
 
Základom dane je počet predajných automatov. 
 

§ 26 



Sadzba dane 
 
Sadzba za jeden predajný automat a kalendárny rok je:    1.000,- Sk 
 

 
 
 
 

§ 27 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom 
skončenia ich prevádzkovania. 
 

§ 28 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo 
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť. 
 
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia do  pokladne na obecnom úrade, poštovou poukážkou 
alebo bankovým prevodom na účet obce. 
 
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
správcovi dane nejneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňo       vej povinnosti podľa § 48, 
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená. 
 

Čl. VI 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

§ 29 
Predmet dane 

 
(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) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 
 
 

§ 30 
Daňovník 

 



Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 
prevádzkuje. 
 

§ 31  
Základ dane 

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 

 
§ 32 

Sadzba dane 
 
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:  
 2.000,- Sk 
 

§ 33 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov         
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 

 
§ 34 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 
 
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik 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 obdobie, v ktorom vznikla daňová 
povinnosť. 
 
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia v hotovosti do pokladne na obecnom úrade, poštovou 
poukážkou alebo bankovým prevodom na účet obce. 
 
(3) 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. 
 

Čl. VII 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

§35 
 

(1) Daňovník miestnych daní a poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je povinný podať 
daňové priznanie prvýkrát do 31. januára 2007. 
 
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani      
z nehnuteľností na rok 2007 uznieslo dňa: 24. novembra 2006. 
 
(3) Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007. 
 



V Zázrivej 24. novembra 2006 
 
Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce. 
 
Vyvesené  dňa: 1.12.2006 
   
Zvesené dňa:    
 
       
        Ing. Jozef Magdolen 
  

 starosta obce 
 


