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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 1/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Veľké Chlievany
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Chlievany vo veciach územnej samosprávy
zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 1, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a §
99 ods. 1 a 2 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 a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) Obec Veľké
Chlievany (ďalej len „správca dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie poplatku.
Článok 2
Druhy miestnych daní
1) Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2014 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2014 na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

DRUHÁ ČASŤ
Článok 3
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
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“ ).

Daň z pozemkov
Článok 4
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Veľkých Chlievan 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 u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých
trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach
a poplatku
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,3425 €/ m2
b) trvalé trávnaté porasty
0,1414 €/ m2
2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy, stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona o miestnych
daniach a poplatku
a) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,32 €/ m2
b) stavebné pozemky
13,27 €/ m2
3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 podľa
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška
Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku).Ak daňovník nepreukáže hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske

lesy a hodnotu rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky využívaných vodných
plôch znaleckým posudkom, určuje sa hodnota tohto pozemku týmto nariadením vo výške
a) 0,0143 €/m2
Článok 6
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,25%.
2) Ročná sadzba dane z pozemkov s účinnosťou od 1. januára 2014 sa upravuje nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,45% zo základu dane,
b) trvalé trávnaté porasty 0,50 % zo základu dane,
c) záhrady 0,25 % zo základu dane,
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,25 % zo základu dane,
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,50 % zo základu dane,
f) stavebné pozemky 0,25 % zo základu dane.
Daň zo stavieb
Článok 7
Predmet dane
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Veľké Chlievany.
2) Podrobná úprava predmetu dane zo stavieb je uvedená v ustanoveniach § 10 ods. 1 až 4
zákona o miestnych daniach a poplatku.
Článok 8
Základ dane
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 9
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na
0,04 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na
0,20 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,20 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na
0,40 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,40 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,10 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
Daň z bytov
Článok 10
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.
Článok 11
Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Článok 12
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
2) Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
a) bytov na 0,04 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b) nebytových priestorov na 0,04 € za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Článok 13
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve správcu
dane, a ďalej pozemky, stavby a nebytové priestory podľa § 17 ods. 1 písm. b) až h) zákona
o miestnych daniach a poplatku.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 14
Predmet dane
Predmetom dane sa 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 a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.

Článok 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok 16
Základ dane a sadzba dane
Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je 3,40 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Článok 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane (t. j. pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 18
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.
3) Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona
(napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (na reklamné
a propagačné účely (za predmetné zariadenie sa považuje stánok, stôl, stojan,

reklamný pútač, šiator, reklamný stan, osobné motorové vozidlo),
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia (za predajné zariadenie sa považuje predajný
stôl, predajný pult, predajný kiosk, predajný stojan, predajný vešiak, osobné
motorové vozidlo) ,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu,
e) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
f) umiestnenie skládky stavebného materiálu,
g) umiestnenie skládky iného ako stavebného materiálu,
h) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska /rozumie sa tým súvislé státie
motorového vozidla po dobu minimálne 2 mesiace/
5) Na ostatné účely sa vymedzujú nasledovné priestory:
- verejné priestranstvá na parcelách č. 5, 115, 208, 209, 213, 218, 246/4, 253, 261, 265, 266,
272, 273/1, 273/3, 273/4, 273/5, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 364/15, 364/16, 364/42, 372/1,
372/3, 373, 398, 514/1, 514/2.
6) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí podľa osobitných
predpisov.
7) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
8) Náležitosti oznámenia sú:
a) obchodné meno, meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, IČO,
b) lokalizácia záberu verejného priestranstva (situačný nákres)
c) požadovaná plocha v m2
d) doba a účel užívania verejného priestranstva.
Článok 19
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
Článok 20
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň je :
a) 0,20 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) 0,04 € za umiestnenie stavebného zariadenia,
c) 0,50 € za umiestenie predajného zariadenia,
d) 0,50 € za umiestenie zariadenia cirkusu,
e) 0,20 € za umiestenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
f) 0,04 € za umiestenie skládky stavebného materiálu,
g) 0,50 € za umiestnenie skládky iného ako stavebného materiálu.
Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska za každý aj začatá m2
a každý aj začatý deň je 0,02 €.
Sadzba za dočasné parkovanie motorového vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno
parkovacie miesto je 0,02 € .

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 21
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Článok 22
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
Článok 23
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 17,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 34,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové
výrobky alebo alkoholické nápoje,
c) 20,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
d) 60,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak
skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
Článok 24
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.
2) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom
s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, prípadne obchodné meno podnikateľa,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) IČO,
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu,
e) výrobné číslo predajného automatu,
f) druh, typ a názov predajného automatu.
3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne : výrobné číslo predajného automatu.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 25
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.
3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5) Správca dane určuje sadzbu dane v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a jeden
kalendárny rok nasledovne:
a) sadzba dane je 29,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok,
b) pri prevádzkovaní viacerých nevýherných hracích prístrojov sadzba dane sa vypočíta
násobkom počtu nevýherných hracích prístrojov sadzbou dane „29,00 €“ za jeden
nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom
s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, prípadne obchodné meno podnikateľa,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) IČO,
d) dátum umiestnenia začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
e) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
f) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja.
8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: výrobné číslo nevýherného
hracieho prístroja.
Článok 26
Spoločné ustanovenia pre miestne dane
Daňovník môže zaplatiť správcovi dane miestne dane:
a) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladnice správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane Veľké Chlievany číslo účtu
0038521098/0900 vedený v SLSP a.s. filiálka v Bánovciach nad Bebravou.
b) formou
- šeku,
- príkazu na úhradu z účtu daňovníka na účet správcu dane,
c) na mieste
- u správcu dane,
- v príslušnej banke,
- na pošte.

SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 27
Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona
o miestnych daniach a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane 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 určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo
správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
3) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach a poplatku a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
Článok 28
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo
výške 0,032 € za osobu a kalendárny deň.
2) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4
zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
Článok 29
Spôsoby zaplatenia poplatku
Poplatník môže zaplatiť správcovi dane poplatok:
a) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladnice správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane Veľké Chlievany číslo účtu
0038521098/0900 vedený v SLSP a.s. filiálka v Bánovciach nad Bebravou
b) formou
- šeku,
- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane
c) na mieste
- u správcu dane,
- v príslušnej banke,
- na pošte

Článok 30
Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
1) Správca dane poplatok zníži na 9 €, ak poplatník preukáže:
a) je študentom dennej formy štúdia s pobytom mimo územia správcu dane, s výnimkou
denne dochádzajúceho - potrebný doklad: potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie
o ubytovaní,
b) má zamestnanie mimo územia správcu dane s pobytom mimo územia správcu dane potrebný doklad: platná pracovná zmluva (vystavená v aktuálnom kalendárnom roku),
potvrdenie od zamestnávateľa.
2) Správca dane poplatok odpustí v alikvotnej výške poplatníkovi, ktorý správcovi dane
preukáže, že:
- sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
správcu dane - potrebný doklad: platná pracovná zmluva, doklad o pobyte v zahraničí,
potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, pracovné víza, potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
potvrdenie o výkone trestu, potvrdenie z príslušného mestského úradu alebo obecného
úradu o prihlásení sa k plateniu poplatku.
3) Poplatník má nárok iba na jeden druh zníženia poplatku.
4) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku po predložení podkladov
písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.
5) Doklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku treba predložiť najneskôr do 31.3.
príslušného kalendárneho roka, príp. do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má
vplyv na zmenu poplatkovej povinnosti. Na neskôr doručené doklady o odpustenie alebo
zníženie poplatku správca poplatku nebude prihliadať.

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 31
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce.
2) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje možno zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
3) Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavený odpad sa určia alebo môžu
zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a
podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti
alebo pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Článok 32
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie obce Veľké Chlievany č. 1/2008 z 15.12.2008 o dani z nehnuteľnosti , č. 2/2008
z 15.12.2008 o dani za psa , č. 3/2008 z 15.12. 2008 o dani za užívanie verejného
priestranstva, č. 4/2008 z 15.12.2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady, č. 4/2011 z 28.11.2011 o dani za psa, č. 5/2011 z 28.11.2011 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, č. 6/2011 z 28.11.2011 o dani za
užívanie verejného priestranstva, č.7/2011 z 28.11.2011 o dani za predajné automaty, č. 8/
2011 z 28.11.2011 o dani za nevýherné hracie prístroje, č. 9/2011 z 17.12.2011 o dani
z nehnuteľnosti.
2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 bol
zverejnený na úradnej tabuli Obce Veľké Chlievany dňa 29.11.2013 a na webovom sídle
obce: www.velkechlievany.com na dobu 15 dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva
Obce Veľké Chlievany a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2013 a po
15-dňovom zverejnení od schválenia Obecným zastupiteľstvom Obce Veľké Chlievany
nadobudne účinnosť 01.01.2014.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.

Vo Veľkých Chlievanoch 29.11.2013

.........................................
Bc. Zuzana Flórová
starostka obce
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