VZN č.01/2015
Obce Dunajov
O MIESTNYCH DANIACH, POPLATKOCH, MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obec Dunajov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a ustanoveniami § 7 ods.4, §8 ods.2,§12 ods. 2 a3,§ 16 ods.2,§ 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, §
21 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach, poplatkoch a zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obce Dunajov od 1. januára
2016
vydáva
toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov o miestnych daniach, poplatkoch, miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Dunajove podľa §11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na §
98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, poplatkoch, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
z a v á d z a s účinnosťou od 1. 1. 2016 daň z nehnuteľnosti, poplatky , miestne
poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestnych daní, poplatkov, miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na území obce Dunajov.
Prvá časť
§2
Druhy miestnych daní
1. Miestnymi daňami, ktoré obec Dunajov ukladá sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje
2. Obec Dunajov ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Druhá časť

Daň z nehnuteľnosti
§3
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome / ďalej len z bytov /
§4
Zdaňovacím obdobím miestnej dane z nehnuteľností pre účely tohto VZN je kalendárny rok.

Daň z pozemkov
§5
Daňovník
1/ Daňovníkom dane z pozemkov je:
a/ vlastník pozemku,
b/ správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, alebo správca
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností.
2/ Daňovníkom dane z pozemkov je:
a/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav,
b/ nájomca ak:
- nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je
zapísaný v katastri,
- má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
- má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a/
3/ Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
4/ Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne
a nerozdielne.
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§6
Predmet dane
1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Dunajov v tomto členení:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
b/ záhrady
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb, ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
e/ stavebné pozemky
2/ Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) časti zastavaných pozemkov a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú
predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou
verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné
dráhy.
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb
podľa § 10 odst.3.
3/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa ods. 1 je určujúce zaradenie pozemku
do katastra. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti
o lesy.
4/ Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je
predmetom dane zo stavieb podľa § 11 odst.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi,
ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 15. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria
parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Stavebným
pozemkom nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby,
najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
5/ Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 11 ods. 2, sa
považujú za pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b/ tohto VZN.
§7
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a/ je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorá je uvedená
v prílohe č. 1, zákona č. 582/2004 Z.z. a u stavebných pozemkoch v prílohe č . 2 zákona č.
582/2004 Z.z
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
orná pôda
0,4086 €/m2
trvalé trávne porasty 0,0219 €/m2
b/ záhrady
1,8500 €/m2
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,8500 €/m2
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb, ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,1500 €/m2
e/ stavebné pozemky
18,5800 €/m2
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2/
Základom
dane
z pozemkov
podľa
§
6
ods.
1
písm.
c/
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

§8
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. a/, d/, e/ je 0,25 %.
b/ je 0,50 %
zastavané plochy a nádvoria - c/ je 0,50 %
ostatné plochy – c / je 0,01 %
§ 8a
Výpočet dane z pozemkov
1/ Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane
z pozemkov podľa § 8.
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane z pozemkov
1/ Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane s výnimkou pozemkov zverených
do správy, užívania alebo nájmu iným právnickým osobám, alebo fyzickým osobám,
kde obce nie sú zriaďovateľom v zmysle § 5 tohto VZN,
b) pozemky vo vlastníctve obce, ktoré obec zverila do správy príspevkovej organizácie
a rozpočtovej organizácie, ktorým je zriaďovateľom,
c) pozemky vo vlastníctve iného štátu užívané diplomatickými zástupcami poverenými
v SR, konzulmi a inými osobami, ktoré používajú výsady a imunitu podľa
medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi SR,
d) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami v zriaďovacej pôsobnosti obce,
g) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje vetrolamy a pásma
hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa,
h) pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou súžiacou na
vykonávanie náboženských obradov cirkvi a náboženských spoločností, s ich
úradovňami, ak ide o cirkev a náboženské spoločnosti registrované štátom,
i) pozemky, ktorých hospodárne využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II.
a III. stupňa,
j) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského červeného kríža.
2/ Oslobodené nie sú tie pozemky alebo ich časti v ods. 1 písm. e/ až j/, na ktorých sa
uskutočňuje podnikateľská činnosť alebo iná zárobková činnosť, alebo sa využívajú na
prenájom.;
3/ Nárok na oslobodenie od dane z pozemkov nevzniká v príslušnom zdaňovacom období,
v ktorom sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú
činnosť alebo ak sa pozemok alebo jeho časť prenajíma, a to aj len časť roka.
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Daň zo stavieb
§ 10
Daňovník
1/ Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
obce alebo vo vlastníctve vyššieho územného celku / ďalej len vlastník stavby /
2/ Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je
daňovníkom nájomca.
3/ Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4/ Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky jeho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne
a nerozdielne.
§ 11
Predmet dane
1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Dunajov v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby na vodné hospodárstvo s výnimkou
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na
administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáží
f) Stavby hromadných garáží umiestnené 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 so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.
2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží
alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
3/Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov
tepelnej energie.
4/ Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
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§ 12
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.
2/ Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely dane sa
považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
3/ Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časti nižšie než
0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
4/ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za
podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako
súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel
využitia stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby
využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
§ 13
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy podľa § 11 ods. 1 VZN je:
-

stavby podľa §11 ods. 1 písm. a/
stavby podľa §11 ods. 1 písm. b/
stavby podľa §11 ods. 1 písm. c/
stavby podľa §11 ods. 1 písm. d/
stavby podľa §11 ods. 1 písm. e/
stavby podľa §11 ods. 1 písm. f/
stavby podľa §11 ods. 1 písm. g/

0,03
0,33
0,09
0,13
0,33
0,33
0,03
0,20

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2 / FO /
€/m2 / PO /

2. Ak sa v rodinnom dome, v garáži, chate podniká, zvyšuje sa sadzba o 0,33 €/m2
3. Pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje ročná sadzba dane zo stavieb o 0,03 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§ 13a
Výpočet dane zo stavieb
1.Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 12 a ročnej sadzby dane zo
stavieb podľa § 13.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11
a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 13 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku
za podlažie podľa §13 ods.3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade
viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 13 ods.1,2
a príplatok za podlažie podľa § 13 ods.3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane.
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Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu
dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží
a príplatku za podlažie podľa §13 ods.3.
§ 14
Oslobodenie dane a zníženie dane
1. Od dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby vo vlastníctve obce Dunajov s výnimkou stavieb zverených do nájmu fyzickým,
alebo právnickým osobám
b) stavby vo vlastníctve obce Dunajov zverené do správy príspevkovým organizáciám,
v ktorých je rozhodovateľom obec Dunajov
c) stavby vo vlastníctve iného štátu užívané diplomatickými zástupcami poverenými v SR,
konzulmi a inými osobami, ktoré použijú výsady a imunitu, a nie sú štátnymi občanmi
SR.
d) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, u ktorých je zriaďovateľom obec
Dunajov
e) bytové domy vo vlastníctve obce Dunajov v správe správcu
f) stavby vo vlastníctve Slovenského červeného kríža
g) stavby a ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov cirkvi,
a náboženských spoločností s ich úradovňami, ktoré sú poverené duchovnou správou
cirkvi ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom
2. Zníženie dane:
.
a) zo stavieb na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 50%...
b) z garáží vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím , vo výške 50%
c) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,-€ nebude vyrubovať ani vyberať.

Daň z bytov
§ 15
Daňovník
1/ Daňovníkom dane z bytu je vlastník bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu
alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku / ďalej len vlastník /.
2/ Ak sú byty, alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor
v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú
obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
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§ 16
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.
§ 17
Základ dane
1/ Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 18
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z bytov je:
0,03 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

§18a
Výpočet dane z bytov
1/ Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 16 a ročnej sadzby z bytov podľa
§18
§ 19
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Od dane z bytov sú oslobodené:
- byty vo vlastníctve obce Dunajov a v správe správcu, ktorý ich spravuje.

Spoločné ustanovenia
§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti
1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2/ Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti 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 neustanovuje inak. Pri zániku vlastníckych práv
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vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke
práva k vydraženej nehnuteľnosti.
3/ Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 21
Označenie platby dane daňovníkom
Daňovník označí platbu dane z nehnuteľnosti takto:
- pri platení ročnej daňovej povinnosti poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom
uvádza ako variabilný symbol: číslo rozhodnutia
§ 22
Prechodné ustanovenie
1/ Oslobodenie od domovej dane podľa Vyhlášky MF SR č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej
dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
2/ Oslobodenie od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g/ až j/ zákona NR SR č.
317/92 Zb. a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11 c ods. 1 zákona č. 317/92 Zb. zostávajú
v platnosti až do dňa uplynutia lehoty na oslobodenie
3/ Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona č. 317/92
Zb. zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.
§ 23
Záverečné ustanovenia
1/ Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona č. 317/92 Zb., zák. č. 544/90
Zb. sa dokončí podľa doterajších predpisov.
2/ Na daňové povinnosti podľa zákona č. 317/1992 Zb., zákona č. 544/1990 Zb. za zdaňovacie
obdobie r. 2004 a zdaňovacie obdobie pred rokom 2004 a skutočnosti ktoré nastali do 31.12.
2004, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 24
Záverečné ustanovenia
1/ Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona č. 317/92 Zb., zák. č. 544/90
Zb. sa dokončí podľa doterajších predpisov.
2/ Na daňové povinnosti podľa zákona č. 317/92 Zb., zákona č. 544/90 Zb. za zdaňovacie
obdobie r. 2004 a zdaňovacie obdobie pred rokom 2004 a skutočnosti ktoré nastali do 31.12.
2004, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
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Tretia časť

Daň za psa
§ 25
Predmet dane
1.Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2.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 ťažko zdravotným
postihnutím.
§ 26
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 27
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§ 28
Sadzba dane
Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Daň za jedného psa: 3,30 €/kalendárny rok u daňovníka v rodinnom dome
20,00 €/kalendárny rok u daňovníka v bytovom dome
§ 29
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 nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
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§ 30
Oznamovacia povinnosť
1/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňované obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 6, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
3/ Pri zániku daňovej povinnosti je vlastník, držiteľ psa, povinný predložiť čestné prehlásenie,
že psa už nevlastní, /odpredaj, zmena držiteľa.../ alebo potvrdenie o utratení od príslušnej
veterinárnej správy.
§ 31
Splatnosť dane
Daň za zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho
obdobia jednorázovo.
Štvrtá časť

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 32
Predmet dane
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.

2/ Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce- všetky miestne komunikácie a priestory popri nich, priestor pri OcÚ,
priestory pri bytových domoch, priestor okolo futbalového ihriská, pri budove č. 66, od
bytovky č. 317 k rod. domu č. 168.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným
užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 33
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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§ 34
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
§ 35
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň a za dočasné parkovanie motorového
vozidla za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
1. Za prechodné užívanie verejného priestranstva
a/ Jednorazové užívanie verejného priestranstva 2,00 €/1 zariadenie/deň.
b/ Užívanie verejného priestranstva na iné účely 0,33 €/m2/deň.
2. Za skládku tuhých palív a iných druhov materiálu
a/ 0,33 €/m2/deň za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, okrem
prvého dňa.
b/ 0,20 €/m2/deň na dobu dlhšiu ako 3 dni za umiestnenie skládky tuhých palív a iné
druhy skládok materiálov
3. Za postavenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií
2,00 €/1 zariadenie /deň
4. Za vyhradenie jedného parkovacieho miesta na
priestranstva ako parkovisko pre určené vozidlo:
a/ osobné autá 0,33 €/1 vozidlo, vozík/deň
b/ autobusy a nákladné autá 0. 66 €/1 vozidlo/deň

vyhradenom priestore z verejného

5. a) za parkovanie motorového vozidla (obytného prívesu):
b) za parkovanie TAXI služby, iné komerčné aktivity:

60 €/rok
300 €/rok

Občania s preukazom ZŤP sú oslobodení od poplatku za parkovanie motorového
vozidla.
6. Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného,
predajného zariadenia, politické mítingy, komerčné akcie:
2 €/m2/deň
§ 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
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§ 37
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2/ 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.
3/ 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.
4/ Po uplynutí doby za vyhradené parkovacie miesto je povinný daňovník oznámiť
správcovi dane do 15 dní záujem o predĺženie parkovacieho miesta.
§ 38
Splnomocňovacie ustanovenia
Verejným priestranstvom na účely VZN je cesta, miestna komunikácia, parkovisko, námestie,
chodník, trhovisko, plochy parkov a verejná zeleň vo vlastníctve obce.

Piata časť

Daň za ubytovanie
§ 39
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení.
§ 40
Daňovník
Daňovník je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 41
Základ dane.
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 42
Sadzba dane
Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 0,30 € za každé lôžko a deň.
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§ 43
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Platiteľ je povinný viesť preukázateľnú evidenciu, ktorú predloží správcovi dane v termíne,
vždy do 30.11. príslušného kalendárneho roka. Na základe predloženej evidencie mu bude
vyrubená daň za ubytovanie.
Šiesta časť

Daň za predajné automaty
§ 44
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.
§ 45
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje
§ 46
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§47
Sadzba dane
Sadzbu dane za predajné automaty sa stanovuje vo výške 35 €/1 predajný automat /rok.
§ 48
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
§ 49
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
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31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Siedma časť

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 50
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.
§ 51
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 52
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 53
Sadzba dane
Sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje sa stanovuje vo výške 45 €/1 nevýherný hrací
prístroj/rok.
§ 54
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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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§ 55
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
(2) Na účely vyrubenia dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadom každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja (výrobné číslo, druh, typ a názov)
b) dátum a miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
c) dátum splnenia si daňovej povinnosti, zaplatenie dane.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.

Ôsma časť

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 56
Úvodné ustanovenia
1. Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za
činnosti nakladania s biologicky 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) ktoré
vznikajú na území obce Dunajov.
2.

Zdaňovacím obdobím, za ktoré sa vyberá poplatok, je kalendárny rok.
§ 57
Poplatník

1. 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, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, TTP na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha/ďalej len nehnuteľnosť/.
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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.
2.

Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 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. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber
v príslušnej časti obce.

3. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností 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, príp. opatrovník. Povinnosti poplatníka
nesmie a 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.

3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
4. Poplatník žijúci v rodinnom dome č. 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 36, 42, 43, 52, 62, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 95. 121, 123, 124, 163, 164, 165,
168, 175, 178, 180, 183, 187, 190, 191, 193, 194, 200, 201, 202, 207, 208, 215, 223,
224, 230, 232, 245, 251, 253, 260, 261, 262, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 281,
287, 325, 334, 335 a v bytovom dome č. 218, 235, 323, 324 má povinnosť v zimnom
období t.j. keď nastane na miestnych komunikáciách súvislá vrstva snehu, ľadu priblížiť
smetnú nádobu k miestnej komunikácii, ktorá je zjazdná pre poskytovateľa odvozu
TKO.
§58
Sadzba poplatku
Nakoľko v obci Dunajov nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov pre domácnosti, určí sa sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň podľa § 78
ods. 1 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku je:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci Dunajov trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt 0,0356 €/osobu/kalendárny deň (13 €/osoba/rok) pri periodicite zberu 1
x za dva týždne
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce,
určenú na podnikanie hradí priame náklady za vývoz zbernej nádoby.

110 l popolnica – 60 € /rok
240 l popolnica – 120 € /rok
pri periodicite zberu 1 x za dva týždne
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, ale vlastní
alebo užíva rekreačnú chalupu alebo chatu zaplatí poplatok 13 €/rok.
d) fyzická osoba, ktorá žije v rodinnom dome do počtu 5 obyvateľov nárok na 1 nádobu -110
l, výška poplatku za ďalšiu nádobu pri počte osôb do 5 – 20 € / rok
e) vlastníci rodinných domov v odľahlých osadách, kde sú osadené veľkoobjemové kontajnery
č. d. 189, 247, 264, 174, 162, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
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12, 13, 14, 15 zaplatia poplatok 13 €/ rok/ rodinný dom
f) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je stanovená na 0,030
EURA za 1 kg.
§ 59
Oslobodenie a úľavy od poplatku
1. Platiteľ v prípade, že si chce uplatniť jednu z nasledovných zliav musí písomne požiadať o
uplatnenie nasledovných zliav po predložení príslušných dokladov potvrdzujúcich jeho tvrdenie,
medzi takéto doklady sa nepočíta čestné prehlásenie.
a) študuje mimo obec Dunajov (neplatí pre okres Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina) a
býva dlhodobo na internáte (nepretržite minimálne 30 dní) - potvrdenie o návšteve školy,
potvrdenie z internátu – zľava 50%
b) pracujúci mimo miesta trvalého bydliska, kde sú aj ubytovaní nepretržite minimálne 30
dní – potvrdenie o prechodnom pobyte – zľava 50%
c) dlhodobo v zahraničí – fotokópiu pracovnej zmluvy, fotokópiu víz a pobyte v zahraničí,
prípadne potvrdenie zo školy – zľava 50 %
d) pri rodinách s viacerými neplnoletými deťmi sa poplatok stanovuje maximálne na 5 deti.
Ďalšie neplnoleté deti sú od poplatku oslobodené.

§ 60
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť svoje identifikačné
údaje, údaje rozhodujúce na určenie poplatku a ak poplatník požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa § 7, predložiť 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, kedy
tieto nastali.

§ 61
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku 2.
4. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
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§ 62
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec môže poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré sú ustanovené v tomto VZN v § 4.
2. Obec poplatok zníži podľa alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na
základe podkladov určených v tomto VZN § 4, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Deviata časť

Spoločné ustanovenia
§ 63
Správa dane
1. Správu dane z nehnuteľnosti podľa tohto VZN vykonáva obec Dunajov, na ktorom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
2. Správ miestnych daní a poplatku podľa VZN vykonáva obec Dunajov, ktorá ich na svojom
území zaviedla.

§ 64
Zaokrúhľovanie
Poplatky podľa tohto VZN sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
§ 65
Konanie
Ak sa vo VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku
podľa tohto VZN sa postupuje podľa zákona SNR č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 66
Výnos z daní a poplatkov

Výnos z daní a poplatku podľa tohto VZN vrátane výnosu z pokút a sankčných úrokov
vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce Dunajov.
§ 67
Označenie platby dane a poplatkov daňovníkom
Daňovník označí platbu dane a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady pri platení ročnej daňovej povinnosti poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom
variabilným symbolom, kde uvedie číslo rozhodnutia.
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§ 68
Priznanie k dani
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií
Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník
označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.
§ 69
Zrušovacie ustanovenie
1/ Schválením tohto VZN sa ruší VZN o miestnych daniach , poplatkoch, miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 12.12.2012, prijaté pod číslom
uznesenia č. 90/2012.
2/ VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dunajove č. 80/2015 zo dňa 16.
12. 2015 na základe § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
V zmysle § 6 odst.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa
30.11.2015 a zvesené dňa 16.12. 2015, pričom nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
V Dunajove dňa 16.12.2015

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
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