
VZN č. 7/2012 schválené uznesením OZ č. 8 zo 10.12.2012 
Účinnosť od 01.01.2013 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
O MIESTNYCH DANIACH 

 
 

 
 Obec Belá v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
ustanovuje: 
 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje konkrétne podmienky 
ukladania a vyberania miestnych daní podľa 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 582/2004 Z. z.) na území obce Belá od 1. januára 2013. 
 

 
Článok 1 

Predmet úpravy 
1) Toto VZN upravuje ukladanie a vyberanie nasledovných daní: 

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa,  
c) daň za predajné automaty, 
d) daň za nevýherné hracie prístroje. 
 
     a tiež 
e) daň za užívanie verejného priestranstva,  
f) daň za ubytovanie. 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
Článok 2 

Predmet dane 
1) 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). 

 
2) Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Belá uvedené v ust. § 6, §10 a §14 zákona. 
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A) Daň z pozemkov 
 

Článok 3 
Daňovník 

1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona 
 
 

Článok 4 
Predmet dane 

1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území SR v tomto členení: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 
b) záhrady, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy 
e) stavebné pozemky 

 
 

Článok 5 
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 určená zákonom.  
 Hodnota ornej pôdy pre daňové účely je v obci Belá 0,2217 € za m².  
 Hodnota trvalého trávnatého porastu pre daňové účely je v obci Belá 0,0288 € za m². 
 

2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a ostatné hospodárky využité vodné plochy, je hodnota pozemku určená 
vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku na 1 m² zistenej podľa platných 
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, alebo sa použije hodnota pozemku za 
1 m² uvedená v tomto VZN.  
 Hodnotu pozemku za 1 m² určuje toto VZN na 0,1162 €. 
 
Táto určená hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže 
znaleckým posudkom. 

 
3) 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 zákone.  
 Hodnota záhrady pre daňové účely v obci Belá je 1,85 € za m².  
 Hodnota stavebného pozemku pre daňové účely v obci Belá je 18,58 € za m².  
 Hodnota ostatnej plochy pre daňové účely v obci Belá je 1,85 € za m². 

 
 

Článok 6 
Sadzby dane 

 
1) Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzba dane z pozemkov 

v celej obci takto: 
A) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty: 

Ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane. 



 3 

B) Záhrady: 
Ročná sadzba dane sa je 0,5 % zo základu dane. 

 
C) Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy: 
Ročná sadzba dane je 0,5 % zo základu dane. 

 
D) Zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 

Ročná sadzba dane v celej obci je 0,5 % zo základu dane. 
 

E) Stavebné pozemky: 
Ročná sadzba dane v celej obci je 0,5% zo základu dane. 

 
 

B) Daň zo stavieb 
 

Článok 7 
Daňovník 

 
1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona. 
 
 

Článok 8 
Predmet dane 

 
1) Predmetom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 10 zákona. 
2) Na zaradenie stavby podľa § 10 zákona odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia 

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia  
 
 

Článok 9 
Základ dane 

 
1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa 

rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do 
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. 

 
 

Článok 10 
Sadzby dane 

 
1) Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za 

každý aj začatý m² pre jednotlivé druhy stavieb a ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona 
príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažie takto: 

 
a) Stavby na bývanie a ostatné stavby, ktoré tvoria príslušenstvo hlavnej stavby 

− 0,0996 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy, 
− 0,0332 € za m² za každé nadzemné a podzemné podlažie (nadzemným podlažím je 

poschodie, podkrovie obývané aj neobývané povaly, podzemným podlažím sú 
pivnice). 
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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  
− 0,0996 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
− 0,0332 € / m2 za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

 
c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  

− 0,3319 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
− 0,1660 € / m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

      
d) Samostatne stojace garáže 

− 0,4979 € za každý začatý m² zastavanej plochy 
 

e) Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu 
okrem stavieb na skladovanie a administratívu. 
− 0,6639 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
− 0,1660 € / m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

    
f) Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu  
− 1,3278 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
− 0,1660 € / m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 

 
g) Ostatné stavby 

− 0,4979 € za každý začatý m² zastavanej plochy, 
− 0,1660 € / m² za každé nadzemné a podzemné podlažie. 
 
 

C) Daň z bytov 
 

Článok 11 
Daňovník 

 
1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v § 13 zákona. 

 
 

Článok 12 
Predmet dane 

 
1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 

priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové 
priestory. 

2) Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva 
na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor. 
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Článok 13 
Základ dane 

 
1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m². 
 
 

Článok 14 
Sadzby dane 

 
1) Ročná sadzba dane z bytov je za každý m² podlahovej plochy bytu určuje takto: 

− 0,0996 € za m² 
 

2) Ročná sadzba dane z nebytových priestorov je za každý aj začatý m² podlahovej plochy 
nebytového priestoru určuje takto: 

− 0,0996 € za m² 
 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

Článok 15 
Oslobodenie od dane 

 
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 17 

ods. 2 zákona: 
− pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na  

podnikanie, 
− pozemky, na ktorých sú cintoríny. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ ZA PSA 

 
Článok 16 

Predmet dane 
 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 
osobou. 

 
2) Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 
 
 

Článok 17 
Sadzba dane 

 
1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok v rodinných domoch je pre katastrálne 

územie obce Belá: 4 € 
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Článok 18 
Základ dane 

 
1) Základom dane je počet psov. 
 
 

Článok 19 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca, v ktorom pes prestal 
byť predmetom dane. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 
Článok 20 

Predmet dane, daňovník 
 

1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

 
2) Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 

verejnej dopravy. 
 
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
 
 

Článok 21 
Základ dane 

 
1) Základom dane je počet predajných automatov. 
 
 

Článok 22 
Sadzba dane 

 
1) Sadzba dane za predajné automaty za jeden predajný automat a kalendárny rok: 

a) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické 
nápoje 33,19 € 

b) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické 
nápoje 165,96 € 

 
 

Článok 23 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
Článok 27 

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. 

 
2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 
 

Článok 28 
Daňovník 

 
1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje 

prevádzkuje. 
 
 

Článok 29 
Základ dane 

 
1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 
 
 

Článok 30 
Sadzba dane 

 
1) Sadzba dane stanovená za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 33,19 €.  
 
 

Článok 31 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa začal prevádzkovať nevýherný hrací prístroj a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie 

 
 

Článok 32 
Splatnosť 

 
1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné 

hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
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PIATA ČASŤ 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
Článok 33 

Predmet dane 
 
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. 
 
2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky.  

Verejným priestranstvom v obci je: 
− miestna komunikácia - ul. SNP, 
− miestne komunikácie a chodníky na sídlisku Jamy, 
− priestranstvo pred kultúrnym domom par. č. KN 29, 
− priestranstvo pred zdravotným strediskom par. č. KN 1579, 
− priestranstvo na Ivanovom moste, 
− priestranstvo pri obecnom úrade par. č. KN 3, 
− par. č. KN 1937 – Hôština, 
− miestne komunikácia par. č. KN 8914/8, KN 8914/70 – Nižné Kamence, 
− miestna komunikácia par. č. KN 13366/74 Vyšné Kamence, 
− námestie Jamy CKN 2284/1, 
− priestranstvo pred bytovkou b.j.14, ul. Oslobodenia, CKN 1580/3. 

+ návrhy (napr. areál futbalového ihriska, pred kostolom a pod.) 
 

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajalo podľa 
osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník). 

 
3) Osobitné užívanie verejného priestranstva je: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, 
umiestnenie prezentačných, športových a iných zariadení, zariadenia cirkusu, lunaparku 
a iných atrakcií, 

b) umiestnenie skládky, umiestnenie stavebného zariadenia (napr.: lešenie, stavebný výťah 
a  pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie zariadenia staveniska, 
umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, 
plocha rozkopávky verejného priestranstva. Za plochu rozkopávky sa považuje plocha 
výkopu, ktorá sa vypočíta ako súčin šírky a dĺžky výkopu.  

c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa 
rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité 
vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a súvislé státie vozidlom (napr. 
motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste 
v zmysle dopravného značenia. 
 

4) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie v súvislosti s odstránením 
poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

 
5) V pochybnostiach je obec Belá oprávnené rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo. 
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Článok 34 
Daňovník 

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

Článok 35 
Základ dane 

 
1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 

priestranstva v m2. 
 
 

Článok 36 
Sadzba dane 

 
1) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb je 1,65 € za m2 

a deň užívania verejného priestranstva. 
 
2) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia na predaj ovocia, zeleniny, výpestkov 

a výrobkov je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva. 
 
3) Sadzba dane za umiestnenie ostatného zariadenia (napr.: stánkov, predajných 

pultov, mobilných predajných zariadení, zariadení slúžiacich na propagačné a reklamné 
účely, ambulantný predaj a iné) je stanovená na 1,65 € za m2 a deň. 

 
4) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného 

priestranstva. 
 
5) Sadzba dane za umiestnenie skládky je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva. 

Za umiestnenie skládky tuhých palív 1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva. 
 
6) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v meste je 1,65 € 

za m2 a deň užívania verejného priestranstva.  
 
7) Sadzba dane za vyhradenie parkovacieho miesta na verejných miestach, pre potreby 

fyzických a právnických osôb je 0,55 € za m2 a deň.  
 
8) Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva je: 

a) počas schválenej doby 1,65 € za m2 rozkopávky a deň, 
b) 1 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň, do 15 dní po schválenej dobe 

užívania vrátane 15. dňa, 
c) 2 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň nad 15 dní po schválenej dobe 

užívania.  
 
 

Článok 37 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 
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Článok 38 
Oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane 

 
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
 

2) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. a) je daňovník povinný 
písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom OcÚ Belá. K žiadosti priloží výpis 
z obchodného registra alebo živnostenský list. 
 

3) O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. b) je daňovník povinný 
písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom OcÚ Belá s  výnimkou rozkopávok 
verejného priestranstva, kde sa uplatňuje osobitný režim. 

 
4) Osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. c) sa určuje v súlade 

s platným VZN o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných 
verejných priestranstvách Obce Belá. 
O osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 7 ods. 3 písm. c) je daňovník povinný 
písomne požiadať správcu dane na tlačive vydanom OcÚ Belá.  

 
5) Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva vydáva OcÚ Belá na základe 

písomnej žiadosti užívateľa s platnosťou najdlhšie na obdobie jedného roka. Toto neplatí pre 
rozkopávku verejného priestranstva. V prípade záujmu o predĺženie doby osobitného 
užívania verejného priestranstva po skončení roka, je užívateľ povinný opätovne požiadať 
o vydanie povolenia na ďalší rok.  

 
6) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní 

odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 
7) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je 

splatná do 15 dní oko dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
 
 

Článok 39 
Oslobodenie od dane 

 
1) Od dane sú oslobodené:  

a) kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo 
akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely, 

b) predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich 
umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné 
rozhodnutie, 

c) rozkopávka verejného priestranstva v  prípade havárii a iných objektívnych skutočností, 
ak tak rozhodne starosta obce, 

d) rozkopávka verejného priestranstva vo verejnom záujme, ak tak rozhodne starosta obce. 
 
2) Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 

formou písomnej žiadosti na OcÚ v Belej, zároveň s predložením žiadosti o užívanie 
verejného priestranstva.  
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ŠIESTA ČASŤ 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
Článok 40 

Predmet dane 
 

1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška MH SR č. 
419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky 
na ich zaraďovanie do tried).  

 
 

Článok 41 
Daňovník 

 
1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
 

 
Článok 42 

Základ dane 
 
1) Základom dane je počet prenocovaní. 
 
 

Článok 43 
Sadzba dane 

 
1) Sadzba dane je na celom území obce 0,50 € na osobu a prenocovanie. 
 
 

Článok 44 
Platiteľ dane, oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane 

 
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje. 
 
2) Povinnosťou platiteľa dane je viesť prehľadnú evidenciu o prechodne ubytovaných osobách 

v písomnej alebo elektronickej forme pre potreby kontroly dane za ubytovanie. Platiteľ je 
povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie. 

 
3) Platiteľ dane je povinný zaslať správcovi dane hlásenie o počte prechodne ubytovaných 

osôb a vypočítanej dani za ubytovanie na tlačive vydanom OcÚ Belá štvrťročne do 10 dní 
od skončenia štvrťročného kvartálu. 

 
4) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia 
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
Článok 45 

 
1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava danej problematiky, odkazuje sa na zákon 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad v znení neskorších predpisov a na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Článok 46 

 
1) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2012. 
 
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 3/2009 schválené uznesením 

č.7/2008 z 14.12.2009 a VZN 9/2008 schválené uznesením 7/2008 z 15/12/2008 
 

 
Článok 47 
Účinnosť 

 
1) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2013 

 
 
 
 Ing. Matúš Krajči 
 starosta obce 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 22.11.2012 
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Belá dňa 10.12.2012     
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 11.12.2012 
VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2013 


