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Obecné zastupiteľstvo v Starej Bašte na základe ustanovenia § 6 ods.1, zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 o miestnych daniach“) v y d á v a pre územie
obce Stará Bašta toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2022
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE STARÁ BAŠTA

Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní (ďalej len miestne dane“) a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestny poplatok“) na území obce Stará Bašta.
§2
Druhy miestnych daní
2) Obec Stará Bašta na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
3) Obec Stará Bašta na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku
uvedeného v § 2 ods. 2, 3 je kalendárny rok.
Čl. II.
Miestne dane
§4
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“)
§5
Daň z pozemkov
1) Správca dane ustanovuje na území obce Stará Bašta hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,3584 €/m2 a trvalé trávne porasty
0,0292 €/m2
b) záhrady 1,32€/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 €/m2,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy – hodnoty pozemku zistené na 1 m2 podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu
pozemku na 0,08€/m2,
d) stavebné pozemky 13,27 €/m2
§6
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Stará Bašta ročnú sadzbu
dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 0.30 %
b) záhrady 0,30%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,30%
e) stavebné pozemky 0,30%
2) Výpočet dane z pozemkov:
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5, § 6 a ročnej
sadzby dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 tohto VZN.

§7
Daň zo stavieb
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Stará Bašta ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,099 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 1,320 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 1,320 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovú činnosť,
g) 0,099 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
2) Správca dane určuje pri viac podlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,033€ za každé ďalšie okrem prvého nadzemného podlažia.
§8
Daň z bytov
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre byty nachádzajúce sa na území obce Stará Bašta ročnú sadzbu
dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy a nebytového priestoru:
a) 0,033 € za byty
b) 0,033 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie alebo inú zárobkovú
činnosť.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§9
Oslobodenia od dane a zníženie dane
1) Správca dane neposkytuje oslobodenie od dane z pozemkov okrem pozemkov uvedených
v § 17 ods. 2 písm. b), e) zákona č.. 582/2004 Z.z.
2) Správca dane neposkytuje oslobodenie od dane zo stavieb alebo dane z bytov podľa § 17
ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z..
3) Vypočítaná daň z nehnuteľností sa neznižuje.

§ 10
Vyrubenie dane
1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane do 15. mája bežného
zdaňovacieho obdobia. Správca dane určuje, že vyrubuje aj daň nižšiu ako 3,32 €.
§ 11
Platenie dane
1) Správca dane daň z nehnuteľností vyrubuje každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím.
2) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia s výnimkou platenia vyrubenej dane z nehnuteľnosti určené správcom dane
v splátkach.
3) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane, ak je táto daň u fyzických osôb vyššia alebo
rovná ako 33,20 € a u právnických osôb vyššia alebo rovná 166,00€ v dvoch splátkach,
pričom prvá splátka je splatná do 31. mája a druhá splátka do 31.októbra bežného roka, na
ktorý sa daň vyrubuje. Splátky dane sú určené správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa daň
vyrubuje. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v tomto bode.
4) Daňovník môže daň z nehnuteľností zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) na účet obce č. SK79 5600 0000 0020 2045 9002

Čl. III
§ 12
Daň za psa
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2) Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, je daňovník povinný správcovi dane preukázať
v zdaňovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti, na základe príslušných dokladov,
ktoré preukazujú danú skutočnosť:
a) potvrdenie veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe
akreditácie
b) potvrdenie útulku zvierat,
c) preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane potvrdenia, že pes má
špeciálny výcvik (vodiaci pes pre nevidiacich).
3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane skutočnosť, že pes prestane byť predmetom
dane podľa §22 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z., daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť
správcovi dane do 30 dní.
4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

5) Sadzba dane je:

6,00€ za 1 psa
11,00€ za 2 psov
15,00€ za 3 psy
+4,00€ za 4 a viac psov

6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
7) Oslobodenie od dane za psa sa nepriznáva.
8) Daňovník môže daň za psa zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) na účet obce č. SK79 5600 0000 0020 2045 9002

Čl. IV
§ 13
Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné
priestranstva.

užívanie verejného

2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Stará Bašta a to: cesty, miestne komunikácie, chodníky, zelené plochy,
futbalové ihrisko. Verejným priestranstvom sú ďalej všetky verejnosti prístupné pozemky
v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s výnimkou
obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejné priestranstvo:
parkovisko pred obchodom Rozličný tovar, pred obecným úradom, parkovisko pred
kultúrnym domom, okolo kultúrneho domu, pri autobusovej zastávke, parkovisko pri
cintoríne cesta „Uniós“. V pochybnostiach je obec Stará Bašta oprávnená rozhodnúť, či ide
o verejné priestranstvo.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestenie zariadenia slúžiaceho
na poskytovanie služieb, umiestenie stavebného zriadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a pod. Trvalým parkovaním sa rozumie určenie priestoru ako
parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá fyzickej alebo právnickej osoby pre súvislé státie
vozidlom. napr. mot. vozidlo, vrak mot. vozidla, obytný príves, príves, náves, vlečka a pod.)
na tom istom mieste v dobe dlhšej ako 5 dní. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie
je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov
a verejných sietí.
4) Dočasné parkovanie vozidla pri ambulantnom predaji je na určenom priestore verejného
priestranstva.
5) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
7) Sadzba dane je:
a) za užívanie verejného priestranstva je 0,33 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
b) za trvalé parkovanie motorového vozidla podľa § 13 ods. 3/, je 0,33 € za každý aj začatý
m2 na deň, ktorý nasleduje po piatom dni trvalého parkovania.
8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
9) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Starej Bašte a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
10) Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane.
11) Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Starej Bašte skutočnosť, že osobitné
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu.
12) Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a) Pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku
poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Starej Bašte do pokladne.
b) Pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí správca miestnej dane na
Obecnom úrade v Starej Bašte pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

Čl. V
Miestny poplatok
§ 14
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1) 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.
2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Stará Bašta stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení č.1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stará
Bašta, schváleného uznesením č. 65/2016 Obecného zastupiteľstva obce Stará Bašta, zo dňa
10.06.2016.

3) 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, nebytové priestory, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je vedený 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 pre účely podnikania.
4) Ak má osoba podľa ods. 3 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 3 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.
5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
6) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 3 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka, nesmie za
iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
7) Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. v rámci ohlasovacej
povinnosti, do 30 dní ako tieto zmeny nastali.
8) Zmena osoby, ktorá plní povinnosti poplatníka za ostatných členov spoločnej domácnosti,
je spojená s novou oznamovacou povinnosťou. Túto zmenu správca dane zohľadní v
nasledujúcom zdaňovacom období výnimkou úmrtia osoby.
9) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 14 ods. 3/
tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§ 15
Sadzba poplatku
1) Na území obce Stará Bašta
drobných stavebných odpadov.

je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a

2) Obec ustanovuje sadzbu poplatku pre zavedený množstvový zber komunálnych odpadov
pri frekvencii 26 odvozov za rok a pri použití zbernej nádoby s objemom 110/120 l, označenej
jedným žetónom : 0,0208 € /l, t. j.: cena žetónu za jednu 110/120 l smetnú nádobu je 2,50 €.
Pri zbernej nádobe o objeme 240 litrov cena žetónu 2ks žetóny po 2,50€
3) Povinný minimálny počet vývozov (žetónov ) na jednu osobu 6 žetónov / kalendárny rok.
V prípade, že domácnosť resp. právnická osoba, podnikateľ bude potrebovať v jednom
termíne vývozu zlikvidovať väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa mu
nezmestí do nádoby, je možné si zakúpiť na obecnom úrade čierne PVC vrece s logom
Brantner za 0,30 € / ks. Takéto čierne PVC vrece sa pri vývoze musí označiť jedným žetónom
a bude evidovať a počítať ako vyvezená zberná nádoba s objemom 120 l . Iné vrecia nebudú
vyvezené.
4) Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objem zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
množstvovým zberom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
§16
Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je:
a) 0,015€ za 1 kg drobného stavebného odpadu
b) 0,015€ za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
c) poplatok za drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) podľa § 16 písm. a), b)
tohto VZN sa platí vtedy, ak poplatník odovzdá druh odpadu na miesto určené obcou,
pričom poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo DSO. Poplatok uhrádza
poplatník v hotovosti priamo do pokladne obce poverenému zamestnancovi obce, ktorý
mu následne vydá doklad o zaplatení. Ak bude suma poplatku za DSO vyššia ako 300,€, tak poplatok uhradí bezhotovostným prevodom na účet určený správcom.
d) V prípade, že obec nemá zriadenú skládku na DSO, obec zabezpečí veľkoobjemový
kontajner, za ktorý zaplatí pôvodca odpadu (zabezpečenie veľkoobjemového kontajnera
+ poplatok DSO). Pôvodca zaplatí aj odvoz a uloženie DSO na skládke.
§17
Oznamovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, a uviesť:
a) svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje): v prípade určeného zástupcu aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti ak je poplatníkom osoba podľa § 14
ods, 3/ písm. b), c) tohto nariadenia, názov alebo obchodné meno sídlo alebo miesto

podnikania, identifikačné číslo,
b) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 79 (zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady) spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak
súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali.
§17
Vyúčtovanie a splatnosť poplatku
1) Množstvový zber sa preukazuje uzatvorením dohody – DOHODA o využívaní a
vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len
DOHODA/ Príloha č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) Poplatníci, ktorí využívajú množstvový zber sú povinní do 31.01. zdaňovacieho obdobia a
v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi
poplatku, že využívajú množstvový zber.
3) Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto
skutočnosť oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia DOHODY do 30 dní odo dňa
kedy tieto skutočnosti nastali.
4) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5) Poplatník uhradí poplatok za množstvový zber komunálnych odpadov bezhotovostne na
účet obce, alebo v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade obce.

§18
Zníženie alebo odpustenie poplatku
a) Ak poplatník požiada písomnou žiadosťou obec podľa §82 ods. 2 zákona o miestnych
daniach poplatok zníži o 50%:
- pre študentov denného štúdia VŠ/SŠ, ubytovaní na internáte v ubytovni alebo v inej
nehnuteľnosti – preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy
a o ubytovaní, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
b) Ak poplatník požiada písomnou žiadosťou, obec podľa §82 ods. 2 zákona
o miestnych daniach poplatok odpustí:
- pre dlhodobo neprítomné osoby žijúce v zahraničí, ktoré viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiavajú alebo sa nezdržiavali na území obce preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva
prácu v zahraničí alebo pracovná zmluva alebo čestné prehlásenie poplatníka.
- v prípade, že doklady zo zahraničia nie sú v slovenskom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad. Obec nepožaduje úradne overený preklad.

c) Nárok na zníženie poplatku resp. odpustenie poplatku podľa stavu platného
k 1.1. bežného roka je poplatník povinný preukázať do 31. januára bežného roka.
d) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch,
keď poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako po sebe
nasledujúcich dní poplatok znížiť alebo odpustiť po predložení hodnoverného dokladu.
Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 19
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Stará Bašta prostredníctvom
starostky obce a poverených zamestnancov obce.
§20
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych
daní a poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z.. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Týmto nariadením sa rušia nasledovné VZN: Všeobecne záväzné nariadenie obce Stará
Bašta č.: 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Stará Bašta zo dňa 12.12.2019, Všeobecne záväzné
nariadenie obce Stará Bašta č.: 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stará Bašta zo dňa 11.12.2020
3) Obecné zastupiteľstvo obce Stará Bašta toto Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2022
schválilo dňa 10.12.2021 uznesením č.111/2021
4) Úplné znenie VZN č. 2/2022 bude sprístupnené na Obecnom úrade v Starej Bašte a na
internetovej stránke obce Stará Bašta www.starabasta.sk
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022
V Starej Bašte dňa 22.11.2021

Bc. Ildikó Lászlóová, v.r.
starostka obce

