Obecné zastupiteľstvo v Kline na základe § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona SNR 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 pre územie obce Klin toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 13/2013
o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Klin.
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1/ Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Klin
a/ ustanovuje miestne dane
b/ určuje sadzby dane, spôsob vyberania dane, daňovú povinnosť daňovníka
c/ ustanovuje podmienky na oslobodenie od dane, zníženie dane, podmienky
ukladania miestnych daní na území obce.
2/ Obec Klin na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva
3/ Obec Klin na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
4/ Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa a pre poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad je kalendárny rok.

II. Č A S Ť

MIESTNE DANE
§2
DAŇ Z POZEMKOV
Základ dane
1/ 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 podľa prílohy č. 1 zákona. Pre územie obce Klin
sú zákonom stanovené hodnoty pôdy nasledovne:
a/ orná pôda

0,2234 €/1 m2

b/ trvalé trávne porasty

0,0448 €/1 m2

2/ 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 určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004
Zb. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník
nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, hodnota pozemku sa stanovuje na sumu
na 0,10 €/m2.
3/ Základom dane z pozemkov skupiny 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. Pre územie obce Klin sú zákonom stanovené hodnoty
pozemkov nasledovné:
a/ záhrady
1,85 €/1 m2
b/ zastavané plochy a nádvoria
1,85 €/1 m2
c/ stavebné pozemky
18,58 €/1 m2
d/ ostatné plochy
1,85 €/1 m2
§3
Sadzba dane
V súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje
ročnú sadzbu dane z pozemkov v obci pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne:
a/ orná pôda a 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

0,30 %
0,35 %
0,35 %

0,35 %
0,25 %

§4
DAŇ ZO STAVIEB
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.
2. Správca dane obce Klin v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb v obci za každý aj začatý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,080 eur/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,080 eur/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
c) 0,170 eur/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu;
d) 0,170 eur/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a
stavby určené na tieto účely, postavené mimo bytových domov;
e) 0,332 eur/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu;
f) 0,332 eur/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou;
g) 0,080 eur/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
3. Príplatok za podlažie u stavieb podľa par. 4 ods.1 písm. a, b, c, d, g tohto nariadenia sa
určuje vo výške 0,05 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
a u stavieb podľa par. 4 odst. 1 písm. e, f sa tento príplatok určuje vo výške 0.20 eur za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
DAŇ Z BYTOV
1. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2.
2. V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje správca dane ročnú sadzbu
dane z bytov v obci Klin 0,170 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
3. Správca dane v súlade s ust. § 16 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu
dane z bytov v obci Klin za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru
v bytovom dome určeného na hotelové ubytovanie, garáž, podnikanie, kancelárie 0,332
eur/m2.
§6

Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na miestne
podmienky v obci správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledujúce pozemky:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
podnikanie,
b) pozemky na ktorých sú cintoríny,
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská,
d) časti pozemkov na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodov elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne rozvádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod
vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie
a vykurovacích plynov,
e) pozemky verejne prístupných parkov , priestorov a športovísk,
f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
h) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2. V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok v obci
správca dane znižuje daň zo stavieb nasledovne:
a) stavby na bývanie podľa druhej časti tohto nariadenia vo vlastníctve občanov, ktorí
v zdaňovacom období dovŕšia vek 70 rokov a viac alebo vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi ako aj prevážne alebo úplne bezvládnych občanov a ak táto stavba
slúži na ich trvalé bývanie vo výške 50 % z daňovej povinnosti.
3. V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach s ohľadom na miestne podmienky
v obci správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb/ od dane z bytov nasledujúce
stavby a byty:
a) stavby a byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie,
b) stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam.
4. Pri vzniku rozhodujúcej skutočnosti daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo
zníženia dane doloží LV, kópiu rodného listu alebo občianskeho preukazu, rozhodnutie
o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo potvrdenie o priznaní, že daňovník je prevážne
alebo úplne bezvládny. Termín na predloženie dokladov k uplatnenie zníženia dane je
najneskôt do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
5. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom
nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu
súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

DAŇ ZA PSA

§7
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes
umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3. Základom dane je počet psov.
4. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
5. V súlade s ust. § 25 a § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane
5 eur za jedného psa a kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§8
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Klin, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ všetky cesty a miestne komunikácie,
b/ všetky parcely vedené ako neknihovaný majetok v intraviláne obce,
c/ verejné priestranstvo pred obecným úradom parc. CKN č. 29/2,
d/ na vyšnom konci tzv. otáčka parc. CKN 1163,
e/ pri dolnej MŠ parc. EKN 5664/2.
2. Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného
priestranstva rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a skládky materiálu všetkého druhu v rámci
zariadenia staveniska,
c) umiestnenie predajného zariadenia, predajného stánku,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
4. Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická

osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
7. Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane
vo výške 0,35 eura za m2 za každý aj začatý deň.
8. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
9. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
V písomnom oznámení daňovník uvedie:
- meno a priezvisko, IČO, DIČO, adresu bydliska,
- účel využitia verejného priestranstva,
- výmeru využitia verejného priestranstva v m2
- počet dní využitia verejného priestranstva
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr
do 3 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.
10. Od dane za užívanie verejného priestranstvá sú oslobodené FO a PO, ktoré užívajú verejné
priestranstvo na:
a/ akcie bez vyberania vstupného,
b/ akcie z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,
c/ akcie na ktorých sa podieľa obec.
11. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť
splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
III. Č A S Ť
§ 9
POPLATOK
1. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad (ďalej len poplatok) sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá na území obce
je oprávnená užívať byt alebo nebytový priestor.
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 účely podnikania.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto skutočnosť.
4. Poplatníci fyzické osoby a právnické osoby sú povinné preukázať využívanie množstvového
zberu na požiadanie obce v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Sadzba poplatku za odpady je 0,0209 Eur za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená
hodnotou žetónu na vývoz 110 lit. KUKA nádoby, ktorý je vo výške 2,30 Eur/kus a stanovuje
sa: a) 1 člen domácnosti – minimálny odber 6 ks. žetónov

b) 2-3 členovia domácnosti – minimálny odber 12 ks. žetónov
c) 4 členovia a viac členov domácnosti – minimálny odber 18 ks. žetónov
d) Pre právnické alebo fyzické osoby podnikajúce na území obce je sadzba poplatku
0,0209 Eur za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou žetónu na
vývoz 110 lit. KUKA nádoby, ktorá je 2,30 Eur a stanovuje sa minimálny odber 12 ks.
žetónov na prevádzku/ zariadenie.
6. Minimálne množstvo žetónov(4 ks) sa doručí do domácnosti prostredníctvom zamestnancov
obce v mesiaci január do 1. vývozu v r. 2014.
7. Žetóny nad stanovený limit pre domácnosti, fyzické a právnické osoby si môžete podľa
potreby dokupuť na obecnom úrade. Pri kúpe žetónov nad stanovený minimálny odber
/limit/ je hodnota žetónu 2,30 Eur.
8. Platnosť žetónov je jedno zdaňovacie obdobie.
9. Stanovené množstvo žetónov si fyzické a právnické osoby, majú povinnosť zakúpiť do 15
dní od právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru jednorázovo v celej výške v hotovosti do pokladne obce
Klin, bezhotovostne prevodom na účet obce alebo formou poštovej poukážky. Stanovené
množstvo žetónov týmto VZN bude odovzdané platiteľovi hneď pri zaplatení priamo
v pokladni obce. Úhrady, ktoré budú realizované bezhotovostnou platbou, poplatníci si
musia prísť prevziať žetóny na obecný úrad spolu s dokladom o zaplatení.
10. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
vlastník nehnuteľností,. 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 súhlasí.
11. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
12. Osoba ktorá plní povinnosti poplatníka je povinná v priebehu zdaňovacieho obdobia
oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy tieto zmeny
nastali. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77
ods. 2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne
táto skutočnosť. Ak poplatník neposkytne potrebné údaje pre stanovenie výšky poplatku,
správca vyrúbi poplatok podľa jemu známych údajov v čase vydania rozhodnutia.
13.Správca dane podľa § 82 zákona o miestnych daniach poplatok vráti, zníži alebo odpustí
nasledovne:
a) v zmysle § 82 odst 1 obec vráti poplatok:
poplatníkovi v celej výške alebo v jeho pomernej časti, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a predloží nasledovné doklady
 žiadosť o vrátenie poplatku pri zrušení prevádzkarne spolu s potvrdením
o zrušení prevádzkarne alebo pozastavení činnosti v prevádzkarni,
 žiadosť o vrátenie poplatku pri odsťahovaní sa z obce a zrušení trvalého
pobytu v obci spolu s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť,
 žiadosť o vrátenie poplatku s potvrdením, že si splnil poplatkovú povinnosť
v inej obci (poplatníci s trvalým alebo prechodným pobytom v obci trvale
žijúci v inej obci)
 žiadosť o vrátenie poplatku pri úmrtí člena domácnosti, ktorú predloží
osoba, ktorá prevzala na seba poplatkovú povinnosť za ostatných členov

domácnosti alebo manželka (manžel) tejto osoby spolu s fotokópiou
úmrtného listu.
b) v zmysle § 82 odst. 2 obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce. Poplatník predloží tieto doklady
 študenti strednej a vysokej školy, ktorí doložia potvrdenie o návšteve
školy mimo obce súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka, ktorý
študuje vo vzdialenosti menej ako 60 km od obce, ostatní, iba potvrdenie
o návšteve školy, a to každý školský rok.
 občania pracujúci v zahraničí predložia žiadosť spolu s dokladom
preukazujúcim túto skutočnosť. Dokladmi sú aktuálne potvrdenia
z príslušného poplatkového obdobia od zamestnávateľa zo zahraničia,
pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie o štúdiu, pobyte na
území iného štátu, potvrdenie z príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a iné
doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie
odpustenia poplatku poprípade čestné prehlásenie s overeným podpisom
platiteľa prípadne poplatníka.
 občania pracujúci na území SR predložia žiadosť spolu s potvrdením
o zaplatení poplatku za komunálne odpady v mieste vykonávania
pracovnej činnosti.
 Poplatníci, ktorý majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu
platenie poplatku v inej obci, meste za určené obdobie.
 Starosta obce môže na základe písomnej žiadosti a čestného prehlásenia
s overeným podpisom poplatok odpustiť, ak sa osoba dlhodobo nezdržuje
v obci a nie je možné získať potrebné doklady o jej pobyte (rodinní
príslušníci, ktorí dlhodobo nežijú s rodinou v mieste trvalého pobytu,
rozvedení manželia, nezvestní).
c) v zmysle § 82 odst. 3 obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie
alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím.
d) Spolu so žiadosťou o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné
vrátiť aj zodpovedajúce množstvo už vydaných žetónov.

ČASŤ ŠTVRTÁ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
Vyrubenie dane z nehnuteľností a dane za psa.
l. Vyrubená daň z nehnuteľností a daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. Správca dane určuje možnosť platenie vyrubenej dane presahujúcej čiastku:

- fyzické osoby nad 50 € - 2 splátky,
- právnické osoby nad 200 € - 2 splátky, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhá do 30. októbra príslušného
roka.
3. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrnnej sume 2 € sa nebude vyrubovať ( § 99e ods.9
zákona o miestnych daniach) .

Spoločné ustanovenia
§ 11

1.

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu
obce a povereného zamestnanca obce.

2.

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce .

3.

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje a daň za jadrové zariadenie možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť
oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 12
Záverečné ustanovenia

(1)

Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní,
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 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2)

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Klin č. 8/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin a VZN č. 9/2012 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom
poplatku.

(3)

Zmeny a doplnky tohto
zastupiteľstvo obce Klin.

(4)

Obecné zastupiteľstvo v Kline sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 13. 12. 2013
uznesením č. 13/A/1/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2014.
.

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné

Štefan Peňák
starosta obce Klin
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