
Obec Motyčky, Motyčky 14, 976 02 Motyčky

 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.
02/2019                                                                o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady
 

Čl. I.
Preambula

 
1. Obecné zastupiteľstvo obce Motyčky na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 582/04 Z. z.”) vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len “VZN”). Toto VZN upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci,
ktoré zahŕňa katastrálne územie Motyčky (ďalej len "obec"), ako aj poskytovanie zníženia alebo
oslobodenia miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

 

Čl. II.
Druhy miestnych daní

 
1. Obec 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,

 
 

2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených písm. a), b), e), f) a poplatku uvedeného v bode

2 tohto článku VZN je kalendárny rok.
 
 

Čl. III.
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“).

 
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a

trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.

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 skutočnej výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku).

4. Základom dane z pozemkov pre záhrady, 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 č. 582/2004 Z. z.
 

Hodnota pozemku
 

1)       Správca dane ustanovuje hodnotu ornej pôdy, na ktorých sú orné pôdy                                          
na 0,0746 € za 1 m2.

 
2)       Správca dane ustanovuje hodnotu  trvalých trávnych porastov, na ktorých sú lúky, pasienky,

trávnaté plochy a trvalé trávne porasty na 0,0182 € za 1 m2.
 

3)       Správca dane ustanovuje hodnotu záhrad, na ktorých sú záhrady,
záhradky                                                na 1,32 € za 1 m2.(príloha č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. obce s počtom
obyvateľov do 1.000 obyvateľov).

 
4)       Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,0810 €

za 1 m2.
 

5)       Správca dane ustanovuje hodnotu rybníkov s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy, na ktorých sú vodné plochy na 0,0182 € za 1 m2.

 
6)       Správca dane ustanovuje hodnotu pre zastavané plochy a nádvoria, na ktorých sú dvory, nádvoria

na 1,32 € za 1 m2.(príloha č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. obce s počtom obyvateľov do 1.000 obyvateľov).
 

7)       Správca dane ustanovuje hodnotu  pre stavebné pozemky, na ktorých sú stavebné plochy, stavby,
rozostavané stavby a iné na 13,27 € za 1 m2.(príloha č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. obce s počtom obyvateľov do
1.000 obyvateľov).

 
8) Správca dane ustanovuje hodnotu pre ostatné plochy, na ktorých sú ostatné plochy1,32 € za 1 m2

(príloha č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. obce s počtom obyvateľov do 1.000 obyvateľov).
 

 
5. Ročná sadzba dane z pozemkov sa určuje takto:

 
a)      orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 1,25% zo základu dane,
b)      trvalé trávne porasty na 1,25% zo základu dane,
c)      záhrady na 6,25% zo základu dane,
d)     lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 2,50% zo základu dane,
e)      rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 2,50% zo

      základu dane
f)       zastavané plochy a nádvoria na 6,25% zo základu dane,
g)      stavebné pozemky na 6,25% zo základu dane,
h)     ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 6,25% zo základu dane.

 
6. Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje takto:

a. stavby na bývanie a drobné stavby – 0,33 eur/m2,
b. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu - 0,50 eur/m2,

c. stavby rekreačných chát , rekreačných domov a chalúp na individuálnu rekreáciu – 1,00
eur/m2,



d. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov – 0,35 eur/m2,

e. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu –
0,80 eur/m2,

f. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, na prenájom ubytovacieho priestoru
u fyzických a právnických osôb , skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a so zárobkovou činnosťou – 0,80 eur/m2,

g. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) – 0,80 eur/m2.
 

7. Pri viacpodlažných stavbách obec určuje príplatok za podlažie v sume 0,33 eur za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
 

8. Ročná sadzba dane z bytov sa určuje takto:
a. za byty – 0,90 eur/m2,
b. za nebytové priestory – 0,33eur/m2.

 
  10.Obec poskytuje oslobodenie od dane z nehnuteľností na:

a.)  pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky,
b.)    pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c.)    pozemky vo vlastníctve a správe pozemkového spoločenstva Motyčky

 
1. Daň z nehnuteľností je splatná: 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. Správca dane určuje, že daň v úhrne 2,00 € nebude vyrubovať.

Čl. IV.
Daň za psa

 
1. Základom dane je počet psov.

Sadzba dane je 10,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok za psa.
2. Sadzba dane:

a. za psa chovaného v rodinnom dome – 10,00 eur/kalendárny rok,
b. za psa chovaného v rekreačnom dome, chate, v dome na individuálnu rekreáciu – 10,00

eur/kalendárny rok,
c. za psa chovaného v podnikateľskom objekte – 10,00 eur/kalendárny rok.

3. Obec poskytuje oslobodenie od dane za psa daňovníkom, ktorého pes  má špeciálny výcvik.
4. Daň za psa je za zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

platobného výmeru.
5. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť jej nosenie.
6. Daňovník je povinný pri pohybe zo psom po verejných priestranstvách obce zbierať psie

exkrementy do obalov na to určených a vhadzovať ich do najbližších nádob na komunálny odpad.
Obaly na zber exkrementov si daňovník zabezpečí na vlastné náklady individuálne. 

7. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na obecný úrad.
8. Daňovník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane do 30 dní rozhodujúce skutočnosti pre vznik

a zánik daňovej povinnosti (strata, úhyn psa a pod.), keď tieto skutočnosti nastali.
 

Čl. V.
Daň za užívanie verejného priestranstva

 
3. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva podľa tohto nariadenia.
4. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo

vlastníctve obce s výnimkou pozemkov, na ktoré má obec uzatvorené nájomné zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka.

5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2.

6. Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 2 eur za každý aj začatý m2

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, pokiaľ v ďalších ustanoveniach



tohto VZN nie je stanovená iná sadzba.
7. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:

a. za umiestnenie stavebného zariadenia -2 eur/m2/deň,
b. za umiestnenie skládky -2 eur/m2/deň,
c. za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - 2eur/m2/deň.
d. za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 2€

za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň
8. Obec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za kultúrnu a športovú

akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

9. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
 
 

Čl. VI.
Daň za ubytovanie

 
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel,  penzión, apartmánový dom,
turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,  rodinný dom, byt v
bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

2. Pre naplnenie predmetu dane za ubytovanie je potrebné, aby boli splnené súčasne tieto
podmienky:

a. prechodné ubytovanie podľa § 754 až § 759 Občianskeho zákonníka,
b. poskytnutie prechodného ubytovania za odplatu,
c. prechodné ubytovanie v zariadení, ktoré je vymedzené v predmete dane.

3. Pre vyberanie dane za ubytovanie nie je rozhodujúce, či platiteľ dane má na výkon tejto činnosti
živnostenské oprávnenie.
 

4. Základom dane je počet prenocovaní.
 

5. Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení 0,50 eur/osoba/1 prenocovanie.
 

6. Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné
ubytovanie, je povinný sa zaregistrovať na obecnom úrade Motyčky do 7 dní odo dňa začatia
prevádzky ubytovacieho zariadenia, alebo do 7 dní od účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenia.

7. Správca dane pridelí platiteľovi dane registračné číslo a vydá registrovanému platiteľovi dane
tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie, ktorým je platiteľ dane povinný označiť
miesto poskytnutia odplatného prechodného ubytovania alebo ubytovacie zariadenie vyvesením
tak, aby bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného priestranstva. Správca dane pridelí registračné
číslo na každé ubytovacie zariadenie platiteľa dane. Ak si platiteľ dane nesplní svoju povinnosť
o vyvesení registračného čísla, je povinný uhradiť správcovi dane pokutu vo výške 15,00 Eur a to
aj opakovane v prípade sústavného porušovania. 

8. Platiteľ dane je povinný plniť si  svoju povinnosť chrániť pridelenú registračnú tabuľu a pridelenú
registračnú kartu pred poškodením, stratou a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo
odcudzenia tabule registrovaného platiteľa dane, nahlási túto skutočnosť platiteľ dane u správcu
dane bezodkladne. V takomto prípade správca dane pridelí platiteľovi dane nové registračné číslo
a vydá platiteľovi dane novú registračnú tabuľu a platiteľ dane je povinný uhradiť správcovi dane
náhradu v sume 15,00 EUR. V prípade opakovaného nastávania sa takejto skutočnosti náhrada je
dvojnásobná.
 

9. Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné
ubytovanie, je povinný oznámiť:

a. zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 7 dní odo
dňa, keď tieto nastali,



b. zánik daňovej povinnosti do 7 dní odo dňa zrušenia prevádzky ubytovacieho zariadenia,
c. mesačnú daňovú povinnosť za mesiac v ktorom podľa tohto všeobecne záväzného

nariadenia vznikla platiteľovi dane z ubytovania povinnosť  za toto obdobie odviesť daň
správcovi dane (ďalej aj len ako „Príslušný mesiac“) na tlačive „Oznámenie vyúčtovania
dane za ubytovanie“ a to do 15. dňa po uplynutí Príslušného mesiaca. Tlačivo
„Oznámenie vyúčtovania dane za ubytovanie“ si platiteľ dane obstará buď v tlačenej
podobe na obecnom úrade Motyčky alebo v elektronickej podobe na mailovú schránku
obce motyckyobec@gmail.com.  Oznámenie platiteľ dane doručí v listinnej podobe na
obecný úrad Motyčky alebo elektronicky odoslaním na e-mailovú adresu:
motyckyobec@gmail.com, kde ako predmet správy uvedie svoje registračné číslo udelené
správcom dane.

10. Platiteľ dane fyzická osoba, poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinná v
rámci oznamovacej povinnosti uviesť :

a. meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa
platiteľ dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, kontaktné údaje,

b. dátum začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania,
c. zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle zákona, adresu ubytovacieho zariadenia,

názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,
11. Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci oznamovacej

povinnosti uviesť a oznámiť:
a. obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo a miesto podnikania, kontaktné údaje,
b. údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c. zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresa ubytovacieho

zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,
d. dátum začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania,

12. Platiteľ dane je povinný:
a. viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce evidenciu všetkých

ubytovaných osôb v písomnej forme (kniha ubytovaných / domová kniha) , ktorá musí 
byť opatrená pečaťou obce Motyčky najneskôr v deň prvého odovzdania dane za
ubytovanie podľa bod. 13 tohto článku. Pre potreby kontroly dane evidencia musí
obsahovať mená a priezviská ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, číslo
občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a údaje o dátumoch prenocovania (deň
príchodu a deň odchodu),

b. vyznačiť v evidencii dôvod oslobodenia od dane ak ide o osobu podľa bod. 14 tohto
článku,

c. všetky údaje zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu. Ukončenie
ubytovania (deň odchodu) je potrebné vyznačiť ihneď po odchode ubytovaného,

d. na výzvu správcu dane pre účely kontroly predložiť evidenciu podľa bod 9 písm. a.,
vrátane účtovnej evidencie,

e. zabezpečiť, aby evidencia podľa bodu 12. písm. a., bola správcovi dane prístupná k
nahliadnutiu aj v jeho neprítomnosti v mieste poskytnutia prechodného ubytovania alebo
poveriť zástupcu za účelom zastupovania pri vykonaní miestneho zisťovania správcom
dane,

f. vydať osobe, ktorá sa prechodne odplatne ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o
zaplatení dane, v ktorom vyznačí sadzbu dane v zmysle platného všeobecne záväzného
nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum začatia a ukončenia ubytovania a
celkovú výšku dane.

 
13. Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po

Príslušnom mesiaci bez vyrubenia na účet správcu dane prevodným príkazom alebo poštovou
poukážkou, alebo  priamo v pokladni správcu dane na základe údajov (číslo účtu, variabilný
symbol), uvedených v Oznámení – Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie, ktoré môže
platiteľ dane získať v tlačenej podobe na obecnom úrade obce Motyčky alebo elektronicky na
webovej stránke obce alebo požiadať obec o zaslanie tlačiva na mailovú schránku
motyckyobec@gmail.com.
 



14. Za nesplnenie registračnej povinnosti podľa bodu 6. tohto článku je správca dane oprávnený
uložiť pokutu od 60 eur do 20 000 eur.

15. Za nesplnenie mesačnej oznamovacej povinnosti podľa bodu 9. písm. c) tohto článku je správca
dane oprávnený uložiť pokutu od 5 eur do 3 000 eur za každé jedno porušenie.

16. V prípade ak si platiteľ dane nesplní pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo
svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daň správne zistiť alebo neumožní
vykonať daňovú kontrolu správca dane zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

17. V prípade ak platiteľ dane zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania
daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý
správca dane uloží pokutu  vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej
banky ročne zo sumy
o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v
daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní alebo zaplatenú podľa osobitných
predpisov bez podania daňového priznania.

18. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení o dani za ubytovanie vykonávajú poverení zamestnanci
obce alebo starosta obce.

19. Na konanie vo veciach miestnej dane sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 

Čl. VII.
Daň za predajné automaty

 
1. Základom dane je počet predajných automatov.
2. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 332 eur.
3. Daň za predajné automaty je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti platobného výmeru.
4. Obec pridelí každému predajnému automatu identifikačné číslo.

 
 

Čl. VIII.
Daň za nevýherné hracie prístroje

 
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 332 eur.
3. Daň za nevýherné hracie prístroje je na zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4. Obec pridelí každému nevýhernému hraciemu prístroju identifikačné číslo.

 
 
 

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

 
1. Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
2. Sadzba poplatku pri nezavedenom množstvom zbere je – 0,0685 € na osobu za kalendárny deň,

alebo 25,00 € ročne
3. 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 nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.

4. Pri zavedenom množstevnom zbere 25,00 € za 1100 l komunálnych odpadov , alebo drobných



stavebných odpadov
5. Sadzba poplatku u fyzických osôb , ktorí poskytujú služby v ubytovacom zariadení, ktorým je

hotel,  penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu,
zrub, bungalov,  rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na
viaceré účely.je za osobu/rok -25,00 €

6.  Sadzba poplatku u právnických osôb a podnikateľov ktorí poskytujú služby v ubytovacom
zariadení, ktorým je hotel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,  rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. je za osobu/ za rok prevádzkujúceho reštauračné
a ubytovacie služby je 25,00 €

7. 12,50 € za každého zamestnanca
8. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivín je 0,096€ /kg
9. V poplatku sú zahrnuté, v zmysle ust. § 77 ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z., náklady na:

a. zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť.

10. Poplatok je splatný jednorazovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.

11. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 
Čl. XI.

Záverečné ustanovenia
 
1. Na správu miestnych daní a poplatku 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.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Motyčky zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Motyčky č.
7/2015 z 29.12.2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Motyčky na
svojom zasadnutí dňa 05.12.2019 uznesením č.5.

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
 
 

…………………………
                                                   Maroš Lacko  

                                                                                                                                       starosta obce
Motyčky
Návrh:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 20.11.2019
Zvesené z úradnej tabule dňa 05.12.2019
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 05.12.2019
Zvesené z úradnej tabule dňa 20.12.2019
 
Opakované zverejnenie:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 20.12.2019
zverejnené aj na www.motycky.sk
 


