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Obec Šišov na základe § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 

 

v  y  d  á  v  a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šišov č.  6/2022  
 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

 a drobné stavebné odpady 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

 

(1) Všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania 

miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  

odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území Obce Šišov. 

 

(2) Obec  Šišov ukladá 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. 

 

(3) Obec Šišov ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

MIESTNE DANE 

 

Článok 2 

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“). 

 

Článok 3 

Daň z pozemkov 

 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v § 5 zákona č.  582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   

stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). 

 



(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Obce Šišov v členení podľa § 6 ods. 1  

zákona o miestnych daniach, a to: 

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. 

 

(3) Hodnota pozemkov na území Obce Šišov v členení podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych 

daniach je nasledovná: 

 

a) 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   0,5719  €/ m2 

2. trvalé trávnaté porasty      0,1244  € / m2 

b) záhrady        1,3200  € / m2 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy    1,3200  € / m2  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

      rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

      vodné plochy                   0,3300 € / m2 

e) stavebné pozemky                13,2700  € / m2  

 

(4) V súlade s § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach 

nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady    

           trvalé trávnaté porasty     0,50 %  zo základu dane 

b) záhrady       0,35 %  zo základu dane 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   0,35 %  zo základu dane 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  

      rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky   

      využívané vodné plochy     0,50 %  zo základu dane 

e) stavebné pozemky      0,35%  zo základu dane 

 

 

Článok 4 

Daň zo stavieb 

 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 zákona o miestnych daniach.  

 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Šišov v tomto členení:  

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) stavby na pôdohospodárskej produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívanie na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu, 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) samostatne stojace garáže, 

e) stavby hromadných garáži, 

f) stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou, 



g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb  na vlastnú 

administratívu, 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

 

(3) Správca dane určuje v súlade s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu 

dane zo stavieb v Obci Šišov v katastrálnom území Šišov za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy nasledovne: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu    

0,10 eur/  m2  
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu  0,10 eur/ m2 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   0,30 eur/ m2 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 

alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov    0,30 eur/ m2 

e) stavby hromadných garáží  0,30 eur/ m2 

f) stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou   0,30 €/m2 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                                                                             

0,35 eur/ m2 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou   1,00 eur/ m2 

i) ostatné stavby  neuvedené v písm. a) až h)  0,30 eur/m2.                                                                      

 

(4) V súlade s § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach správca dane určuje pri 

viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  0,04 eur  za 

každé ďalšie  podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

 

Článok 5 

Daň z bytov 

 

(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v § 13 zákona o miestnych daniach. 

 

(2) V súlade s § 16 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje v Obci Šišov správca dane 

ročnú sadzbu dane z bytu vo výške: 

0,10 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,  

0,30 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru. 

                

Článok 6 

Oslobodenie od dane  

 

Správca dane neposkytuje žiadne oslobodenie od dane, ani zníženie dane okrem takého, ktoré 

je uvedené v zákone ako obligatórne. 

 

 

 

 



Článok  7 

Daň za psa 

 

(1) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 5  eurá za  jedného psa a kalendárny rok. 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 

Článok 8 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

(1) Verejnými priestranstvami v obci sú: priestor pred kultúrnym domom parc. č. 77, pred 

ZVS, predajňa potravín parc. č. 71/2, pred obecným úradom parc. č. 65/1, priestor na 

miestnej komunikácii parc. č. 30, obecný park parc. č. 85/1. 

 

(2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné 

priestranstvá na:  

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na 

verejnom priestranstve, 

b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve 

obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky, 

c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na pozemku parc. č. 30. 

 

(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania 

verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného 

priestranstva.  

 

(4)  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. 

 

(5) Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s § 33 

zákona o miestnych daniach vo výške: 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia  

0,2 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, 

b) za umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo 

vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo 

vlastníka skládky stavebného materiálu 0,01 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý 

deň, odpadu 0,02 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň; 

c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,02 € za každý aj začatý 

m2 a každý aj začatý deň, 

d) za trvalé parkovanie vozidla  

  - osobné vozidlo, obytný príves   0,025 € za každý aj začatý m2 

        a každý aj začatý deň,        

               - nákladné vozidlo do 3,5 t,  autobus   0,050 € za každý aj začatý m2 

        a každý aj začatý deň,  

                - nákladné vozidlo nad 3,5 t                0,070 € za každý aj začatý m2 

        a každý aj začatý deň,. 

 



Článok 9 

Daň za predajné automaty 

 

(1) Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 70 eur za jeden predajný automat 

a kalendárny rok. 

 

(2) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných 

predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť 

evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie 

a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných 

predajných automatov musí obsahovať:  

a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu, 

b) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu, 

c) druh, typ a názov predajného automatu, 

d) výrobné číslo predajného automatu, 

e) obsah skladby ponúkaného tovaru, 

f) miesto umiestnenia predajného automatu. 

 

(3) Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju 

doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve. 
 

Článok 10 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

(1) Správca dane určuje v súlade s § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach  sadzbu dane vo 

výške 100 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. 

 

(2) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných 

nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať 

a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na 

opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte 

prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať: 

a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,  

c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja, 

d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.  

 

(3) Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k daní za nevýherné hracie prístroje predložiť 

pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve. 

 

(4) Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi 

dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj. 

 

 

 

 

 

 

 



TRETIA ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 

ODPADY 

 

 

 

Článok 11 

Platenie poplatku 
 

(1) Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za činnosti 

nakladania s biologický rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady 

spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za náklady presahujúce výšku 

obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

(2) 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 nehnuteľnosť vymedzenú v § 77 ods. 2 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

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. 

 

Článok 12 

Sadzba poplatku 

 

(1) Sadzba poplatku za komunálne odpady sa stanovuje takto:  

a) poplatok pre fyzickú osobu podľa čl. 11, bod 2a) 0,0685 € za osobu a kalendárny deň, 

obec stanovuje koeficient 1 

b) poplatok pre poplatníka podľa čl. 11, bod 2b, c) 0,0685 € za zamestnanca a kalendárny 

deň, neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, obec 

stanovuje koeficient 1 

c) poplatok pre poplatníka podľa čl. 11, bod 2c) za zamestnanca 0,0685 €, obec stanovuje 

koeficient 1 a za miesto a kalendárny deň určené na poskytovanie reštauračných, 

kaviarenských alebo iných pohostinských služieb, sa stanovuje sadzba 0,0685 €, obec 

stanovuje koeficient 1. 

 

(2) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady sa stanovuje takto: 

Poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa stanovuje na 

0,030 €.  

 

Článok 13 

Forma, miesto a lehota zaplatenia poplatku 

 

(1) Forma a miesto zaplatenia poplatku za komunálne odpady 

a) poplatok obec vyrubuje každoročnej rozhodnutím za celé zdaňovacie obdobie. 



b) počas zdaňovacieho obdobia správca dane upraví poplatok rozhodnutím na základe 

oznamovacej povinnosti v zmysle zákona. 

c) vyrubený poplatok je splatný v lehote alebo splátkach určených správcom dane 

v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený 

v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

d) Poplatník môže zaplatiť správcovi dane poplatok:  

 a) spôsobom: - v hotovosti do pokladne správcu dane 

   - bezhotovostným prevodom na účet správcu dane Uhrovec číslo účtu 

          IBAN SK40 0200 0000 0000 0502 8192 vedený vo VÚB 

 b) formou:  - šeku 

   - príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane 

 c) na mieste:  - u správcu dane 

   - v príslušnej banke 

   - na pošte 

(2) Forma a miesto zaplatenia poplatku za drobné stavebné odpady 

Pri drobnom stavebnom odpade bez škodlivín poplatník uhradí poplatok pri odovzdaní 

drobného stavebného odpadu bez škodlivín v hotovosti v pokladni obecného úradu. 

 

 Článok 14 

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

 

(1) Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe 

písomnej žiadosti o vrátenie preplatku alebo jeho pomernej časti.  

 

(2) Právnická osoba alebo podnikateľ sú povinní doložiť doklad o ukončení podnikateľskej 

činnosti na území obce alebo doklad o zrušení prevádzky na území obce najneskôr do 30 

dní od zmeny, ktorá má za následok vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

 

Článok 15 

Zníženie poplatku za komunálne odpady 

 

(1) Správca dane poplatok zníži v zmysle zákona, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava ale nezdržiaval na území obce. 

Daňový subjekt musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením 

dokladov uvedených v bode a), b), c) za každé zdaňovacie obdobie zvlášť 

a) poplatníkovi, ktorí študuje na území Slovenskej republiky mimo trvalého pobytu, 

ak je štúdium spojené s ubytovaním na 0,0411 € za kalendárny deň 

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti potvrdením o návšteve školy, 

potvrdením o ubytovaní alebo nájomnou zmluvou. Ak študent, ktorý študuje na 

dennom štúdiu vo vzdialenosti menej ako 50 km od obce, je povinný predložiť 

spolu s potvrdením o návšteve školy aj doklad o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu. 

b) poplatníkovi, ktorý pracuje mimo obce, ak je zamestnanie spojené s ubytovaním 

na 0,0411 € za kalendárny deň. 

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou alebo potvrdením 

o pracovnom pomere od zamestnávateľa. Ak je zamestnanie vo vzdialenosti menej 

ako 50 km od obce, je povinný predložiť aj doklad o ubytovaní alebo nájomnú 

zmluvu.  



c) poplatníkovi, ktorý preukáže, že vykonáva turnusové práce (napr. vodič 

medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, au-pair, 

opatrovateľka) v zahraničí na 0,0411 € za kalendárny deň. 

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti pracovnou zmluvou alebo potvrdením 

o pracovnom pomere od zamestnávateľa  alebo potvrdením od agentúry, ktorá 

sprostredkovala prácu v zahraničí do 30. 11. príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Dátum vystavenia dokladov uvedených v čl. 15 bod 1) písm. a), b), c) tohto nariadenia 

musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok 

na odpustenie poplatku.  

d) Poplatníkovi, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň má 

oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území obce na 0,0685 € za kalendárny deň. 

 

(2) Poplatník si môže uplatniť zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady podľa čl. 15 bod 1, písm. a), b) na základe predloženia dokladov preukazujúcich 

skutočnosti na zníženie poplatku do 31. 3. príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

(3) V prípade, že tieto skutočnosti nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatník je 

povinný do 30 dní túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.  

 

Článok 16 

Odpustenie poplatku za komunálne odpady 

 

(1) Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že 

v zdaňovacom období sa zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí. Nárok na odpustenie vzniká 

vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. 

 

(2) Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa bodu 1) je hodnoverný doklad, 

z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce a to 

najmä: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 

v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo 

b) pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období, 

c) potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia 

v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí a potvrdenia, že tam platí miestne 

dane, 

d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo 

e) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname 

nezamestnaných v príslušnom štáte, 

f) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva, 

rezidentské povolenie) alebo 

g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo 

h) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo 

i) potvrdenie o platbe dane z príjmov v zahraničí 

j) čestné prehlásenie (ak poplatník už v predchádzajúcom zdaňovacom období predložil 

hodnoverný doklad a dôvod na poskytnutie úľavy stále trvá). 

 

(3) Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť jeho 

preklad (nevyžaduje sa úradný preklad).  

 



(4) Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, za obdobie, za 

ktoré obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

zdržiaval v inej obci na území SR.  

 

(5) Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku podľa čl. 16 bod 4) je hodnoverný doklad, 

z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období v inej obci na 

území SR a to najmä: 

a) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území, vrátane 

dokladu o zapojení sa tam do systému zberu komunálneho odpadu (t.j. rozhodnutie 

o vyrubení poplatku na poplatníka z titulu prechodného pobytu vrátane dokladu 

o úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie), pokiaľ sa nejedná o rekreačnú 

chatu alebo záhradný domček, 

b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, 

c) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti, 

d) potvrdenie o hospitalizácií v zdravotníckom zariadení, 

e) potvrdenie o pobyte v reedukačnom zariadení, 

f) potvrdenie o pobyte v detskom domove, 

g) zmluvu o nájme v inom meste alebo obci, z ktorej je zrejmé, že poplatok za KO je 

uvedený v zmluve, 

h) čestné prehlásenie (ak poplatník už v predchádzajúcom zdaňovacom období predložil 

hodnoverný doklad a dôvod na poskytnutie úľavy stále trvá). 

 

(6) Dátum vystavenia dokladov uvedených v čl. 16 v bodoch 2) a 5) tohto nariadenia musí 

byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na 

odpustenie poplatku. 

 

Článok 17 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Šišov ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Šišov  č.4/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019.  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Šišov 

na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2022 uznesením č. 91/2022. 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023. 

 

 

 

V Šišove, dňa 15. decembra 2022 

 

            

        ______________________ 

              Ing. Elena Valachová 

         starostka obce 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             


