
     Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 Gemerské Teplice toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2015

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Gemerské Teplice na r. 2016

Článok I.
§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Toto 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 Gemerské Teplice.
2. Obec Gemerské Teplice ukladá na svojom území tieto miestne dane:
    a) daň z nehnuteľnosti,
    b) daň za psa,
    c) daň za užívanie verejného priestranstva.
3. Obec Gemerské Teplice ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a
    drobné stavebné odpady.

Článok II. 

DAŇ Z POZEMKOV
§ 7

 Hodnota pozemku 

1. Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov je určená v prílohe č. 1 k zákonu o miestnych
daniach a poplatku a to:
a) hodnota ornej pôdy v k. ú. Jelšavská Teplica     je 0,4670 € za 1 m2
                                    v  k. ú. Gemerský Milhosť  je 0,1865 € za 1 m2,                                      
b) hodnota trvalých trávnych porastov v k. ú. Jelšavská Teplica   je 0,0607 € za 1 m2 
                                                               v k.ú. Gemerský Milhosť je 0,0381 € za 1 m2.

2.  Hodnota  záhrad,  zastavaných  plôch  a  nádvorí  a  ostatných  plôch  s  výnimkou  stavebných
pozemkov a hodnota stavebných pozemkov je určená v prílohe č. 2 k zákonu o miestnych daniach a
poplatku a to:
a) hodnota záhrad je 1,32 € za 1 m2 , 
b) hodnota zastavaných plôch a nádvorí je 1,32 € za 1 m2 , 
c) hodnota ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov je 1,32 € za 1 m2 ,
d) hodnota stavebných pozemkov je 13,27 € za 1 m2 .
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§ 8
Sadzba dane

1. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane určuje u pozemkov v tomto
členení:
     a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v jednotlivých častiach     
         obce  :
         - v katastrálnom území Jelšavská Teplica na                 0,50 % zo základu dane
         - v katastrálnom území Gemerský Milhosť na              0,74 % zo základu dane
       b) záhrady v celej obci na                                                0,50 % zo základu dane
       c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na          0,50 % zo základu dane
       d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
           rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
           využívané vodné plochy v celej obci na                      1,50 % zo základu dane
       e) stavebné pozemky v celej obci na                               1,50 % zo základu dane 

Článok III.

DAŇ ZO STAVIEB 
§ 12

Sadzba dane

1. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane určuje pre:
   a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v celej
obci    na 0,033 € 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 v celej obci na 0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
  c)  chaty a  stavby na  individuálnu rekreáciu  v  celej  obci  na 0,132 € za  každý aj  začatý  m2
zastavanej plochy,
   d) samostatne stojace garáže v celej obci: na 0,166 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
   g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,033€ za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
  h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovandie a administratívu súviasiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou v celej obci na 0,331€ za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
  i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v celej obci na 0,066€ za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.

2. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok v celej obci v sume 0,033 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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Článok IV. 

DAŇ Z BYTOV 
§ 16

 Sadzba dane 

1. Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane určuje:
   a) bytov v celej obci na 0,033 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu
  b)  nebytových  priestorov,  využívaných  na  plnenie  doplnkových  funkcií  k  bytom na  bývanie
(hlavne pivnice, sklady, garáže) v celej obci na 0,033 € za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy
nebytového priestoru 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 
§ 17

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane oslobodzuje od dane daňovníkov dane zo stavieb na bývanie u vlastníkov bytov a
domov, ktorí sú držitelia preukazu občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Správca dane znižuje o 30% dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov,
pozemky, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Článok V.

 DAŇ ZA PSA
§ 25  

Sadzba dane 

1. Správca dane určuje sadzbu dane 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

2.  Správca  dane  oslobodzuje  od  platenia  dane  za  psov  u  vlastníkov,  držiteľov  psov,  ktorí  sú
držitelia preukazu občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
                                                              
                                                                            § 26

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

1. Za účelom preukázania vzniku a zániku daňovej povinnosti daňovník predloží správcovi dane
písomné oznámenie.
2.Oznámenie musí obsahovať najmä:
- fyzická osoba: označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého
pobytu,  rodné  číslo,  počet  psov,  dátum nadobudnutia  psa,  kde  je  pes  chovaný,  pridelená  prvá
evidenčná známka, dátum úhynu, resp. zmeny vlastníka psa.
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3 Ak daňovník nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, oznamovaciu povinnosť plní
jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
- právnická osoba: obchodné meno a názov, identifikačné číslo organizácie, údaje
o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi, miesto podnikania, číslo bankového 
účtu, z ktorého bude daň uhradená.                                                                                                        
- Vzor písomného oznámenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti tvorí prílohu č. 1 a č. 2 tohto
nariadenia.  

 Článok VI.
§ 30

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce Gemerské Teplice, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta v katastrálnom území Gemerské
Teplice:
a) všetky miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu
b) chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce 
c) cintoríny
d) verejné priestranstvo pri obecnom úrade v Jelšavskej Teplici a v Gemerskom Milhosti

2. Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva sú:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
b) umiestnenie stavebného zariadenia, 
c) predajného zariadenia – ambulantný predaj z motorového vozidla,
d) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,  
f) trvalé parkovanie vozidla – osobné motorové vozidlá. 

                                                                             § 33
Sadzba dane 

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) 0,33 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý
deň. 
                                                                              § 34 a

Oznamovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný písomnou formou podať oznámenie o začatí osobitného užívania verejného
priestranstva  –  pred  začatím  osobitného  užívania  verejného  priestranstva.  Daňovník,  ktorý
poskytuje ambulantný predaj podá oznámenie osobne.

2. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní správcovi dane každú skutočnosť, ktorá má vplyv na
výšku stanovenej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva.
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3. Daňovník je povinný oznámiť skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo
a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu – najneskôr do 30 dní po skončení.

4. V rámci oznamovacej povinnosti uvedie daňovník nasledovné:
- fyzická osoba: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, miesto a účel osobitného užívania verejného
priestranstva, zmenu alebo ukončenie užívania verejného priestranstva,
- právnická osoba: obchodné meno, sídlo podnikania, miesto a účel osobitného užívania verejného
priestranstva, zmenu alebo ukončenie užívania verejného priestranstva.                                          
- Vzor písomného oznámenia tvorí prílohu č. 3 a č. 4 tohto nariadenia.                                             

5. Pokiaľ deň vzniku a zániku daňovej povinnosti pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok, deň
pracovného pokoja, je daňovník povinný splniť oznamovaciu povinnosť v najbližší pracovný deň.

                                                                              
                                                                             § 36

 Oslobodenie od dane

 
1.  Daň  sa  neplatí  za  kultúrnu,  cirkevnú,  športovú  a  školskú  akciu  usporiadanú  na  verejnom
priestranstve  bez  vstupného,  alebo  akciu,  ktorej  celý  výťažok  je  určený  na  charitatívne  a
verejnoprospešné účely.

2. Okrem toho sa daň neplatí  ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej
zriadenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

Článok VII.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 78

Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku v katastrálnom území obce Gemerské Teplice je 0,0274 € za osobu a kalendárny
deň, (t. j. 10,00 € za 1 kalendárny rok).

2. V obci nie je zavedený množstvový zber a z toho dôvodu sa poplatok určil na kalendárny deň.

                                      
  § 80

Oznamovacia povinnosť

1. Poplatok sa určuje na obdobie jedného roka.
2. Poplatková povinnosť vzniká: - dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu - dňom vzniku
práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)
3. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej
povinnosti.
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4. Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením.
Ak ide  o  poplatníka,  u  ktorého  došlo  k  vzniku,  zmene  alebo  zániku  poplatkovej  povinnosti  v
priebehu  spoplatňovacieho  obdobia,  je  povinný  uviesť  počet  kalendárnych  dní  v  príslušnom
kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
počas  ktorých  nehnuteľnosť  v  obci  užíval,  bude  užívať  alebo  je  oprávnený  užívať,  ako  aj  iné
rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti. 
V rámci oznamovacej povinnosti uvedie poplatník nasledovné údaje: 
- meno a priezvisko vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti/obchodné meno
- adresa trvalého pobytu - rodné číslo/IČO - poštová adresa /len vtedy, ak sa nezhoduje s trvalým
pobytom alebo miestom podnikania/ 
- adresa prechodného pobytu - počet osôb, ktoré užívajú nehnuteľnosť
- meno a priezvisko, dátum narodenia prihlásených osôb
- označenie pobytu                                                                                                                               
- dátum vzniku a zániku poplatkovej povinnosti.
- Vzor písomného oznámenia o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti je v Prílohe č. 5 a č. 6  tohto
nariadenia.

                                                                             § 81
Vyrubenie poplatku a splatnosť

1. Poplatok správca dane 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,  správca  dane  vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Poplatník môže  zaplatiť správcovi dane poplatok:
a) spôsobom - v hotovosti priamo do pokladne správcu dane, 
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.,
Revúca, číslo účtu 21520582/0200, IBAN-SK1502000000000021520582 
c) v lehote stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví poplatníkovi za odvoz komunálneho
odpadu

4. Ak poplatník uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane na
základe písomnej žiadosti poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho
vrátenie, ak správca dane nemôže poplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov spôsobom:
a) v hotovosti z pokladne správcu dane, formou výdavkového dokladu,
b) bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,
c) do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.
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                                                                               § 82
 Podmienky na vrátenie a odpustenie poplatku 

1. Vrátenie poplatku:
a) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak mu zanikla povinnosť
platiť  poplatok  v  priebehu  zdaňovacieho  obdobia  a  preukáže  splnenie  podmienok  na  vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
b) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
- musí zaniknúť dôvod spoplatnenia – zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik práva
užívať nehnuteľnosť, úmrtie.

2. Odpustenie poplatku:
Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v
zdaňovacom  období  nezdržiava  alebo  nezdržiaval  na  území  obce  predložením  niektorého  z
nasledovných dokladov:
a)  u  študentov predložením potvrdenia  o  návšteve  vysokej  školy formou denného štúdia,  resp.
strednej  školy  a  zároveň  dokladu,  preukazujúceho  ubytovanie  študenta  mimo  územia  obce
Gemerské Teplice,
b) dokladu o úhrade poplatku inému správcovi poplatku,                                                                  
c) dokladu od zamestnávateľa o výkone práce mimo obce Gemerské Teplice a o zaplatení poplatku
v mieste výkonu práce,
d) dokladu o ubytovaní mimo obce Gemerské Teplice a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania
e) dokladu o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, resp. v inom zariadení
s dlhodobým nepretržitým pobytom. 
Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia. 
V prípadoch, keď obec nie je schopná získať doklady od poplatníkov z toho dôvodu, že sa v obci
dlhodobo nezdržiavajú a nie je známa adresa ich pobytu, Obec Gemerské Teplice odpustí poplatok
v plnej výške za dané obdobie.

Článok VIII.

                                                                             § 103
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Gemerské Teplice prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.

2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce Gemerské Teplice.
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3. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon
NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje „Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o miestnych
daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady“,  ktoré  bolo
schválené  Obecným  zastupiteľstvom  v  Gemerských  Tepliciach,  dňa  19.  11.  2008  aj  s  jeho
dodatkami.

5. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Gemerské Teplice.

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

7. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ bol vyvesený dňa 24.11.2015

8.  Na  tomto  VZN  obce  Gemerské  Teplice  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Gemerské
Teplice, dňa 09.12.2015 uznesením číslo 58/2015.

                              

Návrh VZN vyvesený dňa:     24.11.2015
Návrh VZN zvesený  dňa:      09.12.2015
VZN schválené dňa:               09.12.2015
VZN vyvesené dňa:                17.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016

                                                                             Mgr. Laura Durančíková
                                                                             starostka obce
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Obec Gemerské Teplice, 049 16  Gemerské Teplice

 Príloha č. 1 

O Z N Á M E N I E 
o vzniku daňovej povinnosti – Daň za psa

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov

Meno a priezvisko u fyzickej osoby:

………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………..

Rodné číslo:…………………………………………………………………………………………..

Počet chovaných psov: ……………………………………………………………………………….

Dátum nadobudnutia psa/psov:……………………………………………………………………….

Dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 26 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: ……………………………………………………………………………………………..

Pes je chovaný:
- pri rodinnom dome na adrese: …………………………………………………………………….
- v bytovom dome na adrese: ……………………………………………………………………….
- pri záhradnej chatke na adrese: …………………………………………………….………………
Pridelená prvá evidenčná známka: …………………………………………………………………

V Gemerských Tepliciach, dňa: …………………..                         ……………………………….
                                                                                                           vlastnoručný podpis daňovníka
Daň/Pomerná časť dane za psa v súlade s VZN obce Gemerské Teplice č. 1/2015 o miestnych
daniach činí………………… €.

V Gemerských Tepliciach, dňa: ………………….                            ……………………………….
                                                                                                                          správca dane

                                                                                                                                                             



Obec Gemerské Teplice, 049 16  Gemerské Teplice

 Príloha č. 2 

O Z N Á M E N I E 
o zániku daňovej povinnosti – Daň za psa

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov

Meno a priezvisko u fyzickej osoby:

………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………..

Rodné číslo:…………………………………………………………………………………………..

Počet chovaných psov: ……………………………………………………………………………….

Dátum úhynu psa/psov:………………………………………………………………………………

Dátum zmeny vlastníka psa/psov: …………………………………………………………………..

Dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 26 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: ……………………………………………………………………………………………..

Pes bol chovaný:
- pri rodinnom dome na adrese: …………………………………………………………………….
- v bytovom dome na adrese: ……………………………………………………………………….
- pri záhradnej chatke na adrese: …………………………………………………….………………
Pridelená prvá evidenčná známka - vrátenie: ………………………………………………………

V Gemerských Tepliciach, dňa: …………………..                         ……………………………….
                                                                                                           vlastnoručný podpis daňovníka
Ročná daň za psa vo výške …………………… € bola zaplatená dňa: ……………………….. .
Pomerná časť dane za psa v súlade s VZN obce Gemerské Teplice č. 1/2015 o miestnych daniach
činí………………… €.

V Gemerských Tepliciach, dňa: ………………….                            ……………………………….
                                                                                                                          správca dane

                                                                                                                                                             



Obec Gemerské Teplice, 049 16 Jelšava                    
                                                                                                             Príloha č.3

  O  Z N Á M E N I E

 o vzniku daňovej povinnosti – Daň za verejné priestranstvo v zmysle Všeobecne   záväzného
nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady  v znení neskorších dodatkov

Meno a priezvisko/obchodné:

.............................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania:

….........................................................................................................................................................

Miesto a účel osobitného užívania verejného priestranstva: …...........................................................

….........................................................................................................................................................

Verejné priestranstvo v m2: ….............................................................................................................

Vznik užívania verejného priestranstva – uviesť dátum: ….................................................................

V Gemerských Tepliciach, dňa: …......................................    …......................................................... 
                                                                                                      vlastnoručný podpis daňovníka

                                                                                                                                                             



Obec Gemerské Teplice, 049 16 Jelšava    
                                                                                                             Príloha č.4

  O  Z N Á M E N I E

 o zmene/zániku daňovej povinnosti – Daň za verejné priestranstvo v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady  v znení neskorších dodatkov

Meno a priezvisko/obchodné:

.............................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania:

….........................................................................................................................................................

Miesto a účel osobitného užívania verejného priestranstva: …...........................................................

….........................................................................................................................................................

Verejné priestranstvo v m2: ….............................................................................................................

Zmena/zánik užívania verejného priestranstva – uviesť dátum: ….....................................................

V Gemerských Tepliciach, dňa: …......................................    …......................................................... 
                                                                                                      vlastnoručný podpis daňovníka

                                                                                                                                                             



Obec Gemerské Teplice, 049 16 Jelšava           
                              Príloha č.5

O  H  L  Á  S  E   N  I  E
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov 

  pre vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti určenej na bývanie, 
 ku dňu .......................................  vzniku oznamovacej povinnosti

Meno a priezvisko vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti určenej na bývanie:

.............................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................

Rodné číslo: ........................................................................................................................................

Poštová adresa: ..................................................................................................................................
(vyplňuje sa len v prípade, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska)

Adresa prechodného pobytu: ..............................................................................................................

Počet osôb, ktoré užívajú nehnuteľnosť resp. majú prihlásený trvalý alebo prechodný pobyt na 
uvedenej adrese ku dňu: .....................................................................................................................

Meno, priezvisko, dátum narodenia prihlásených osôb:
označiť pobyt:

(TP-trvalý, PP-prechodný,U-užívateľ)

1)......................................................................................... …..........................

2)......................................................................................... …..........................

3)......................................................................................... …..........................

4)......................................................................................... …..........................

5)......................................................................................... …..........................

6).............................................................. ........................... …..........................

7)......................................................................................... …..........................

8)........................................................................................... …..........................

9)......................................................................................... …..........................

10)....................................................................................... …..........................

Ohlasovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za 
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

V Gemerských Tepliciach dňa ...............................  ...................................................
vlastnoručný podpis poplatníka

                                                                                                                                                             



Obec Gemerské Teplice, 049 16 Jelšava
                                                                                                           Príloha č.6

O  H  L  Á  S  E   N  I  E
k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov 

  pre vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti určenej na bývanie, 
 ku dňu ........................... zániku/zmeny oznamovacej povinnosti

Meno a priezvisko vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti určenej na bývanie:

.............................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................

Rodné číslo: ........................................................................................................................................

Poštová adresa: ..................................................................................................................................
(vyplňuje sa len v prípade, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska)

Adresa prechodného pobytu: ..............................................................................................................

Počet osôb, ktoré užívajú nehnuteľnosť resp. majú prihlásený trvalý alebo prechodný pobyt na 
uvedenej adrese ku dňu: .....................................................................................................................

Meno, priezvisko, dátum narodenia prihlásených osôb:
označiť pobyt:

(TP-trvalý, PP-prechodný,U-užívateľ)

1)......................................................................................... …..........................

2)......................................................................................... …..........................

3)......................................................................................... …..........................

4)......................................................................................... …..........................

5)......................................................................................... …..........................

6).............................................................. ........................... …..........................

7)......................................................................................... …..........................

8)........................................................................................... …..........................

9)......................................................................................... …..........................

10)....................................................................................... …..........................

Ohlasovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za 
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

V Gemerských Tepliciach dňa ...............................  ...................................................
vlastnoručný podpis poplatníka

                                                                                                                                                             


