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Obecné zastupiteľstvo obce Paňa na základe ustanovenía § 6 ods. 1a § 11 ods.4 písm.d) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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 Paňa toto :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

1/2020
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE PAŇA
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenie

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
,,poplatok ´´) na celom území obce Paňa .

Článok 2
Druhy miestnych daní a poplatkov
1) Obec Paňa ukladá na svojom území tieto miestne dane :
a) daň z nehnuteľnosti,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
f) daň za jadrové zariadenie,
2) Obec Paňa ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
3) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností ,daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné
hracie prístroje , daň za jadrové zariadenie a pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
je jeden kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
Článok 3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len ,,daň z bytov´´ )
Článok 4
Daň z pozemkov
1 ) Hodnota pozemkov na území obce Paňa v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona
o miestnych daniach je uvedená v prílohe č.1 a v prílohe č.2 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len ,, zákona o miestnych
daniach ´´) a to :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,5825 € /m2
b) trvalé trávnaté porasty,
0,0651 € /m2
c) záhrady,
1,32 €/m2
d) zastavané plochy a nádvoria,ostatné plochy
1,32 € /m2
e) stavebné pozemky,
13,27 € /m2
Článok 5
Sadzba dane z pozemkov
1 ) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov v obci Paňa pre jednotlivé skupiny
pozemkov nasledovne:
a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
0,53%
b)
záhrady,
0,47%
c)
zastavané plochy a nádvoria,ostatné plochy,
0,47%
d)
stavebné pozemky,
0,47%
Článok 6
Daň zo stavieb
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci Paňa za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy stavby nasledovne:
a ) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
0,082 € /m2
za podzemné podlažie
0,040 €
za druhé a ďalšie nadzemné podlažie
0,040 €
b ) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
0,067 €/m2

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

0,199 €/m2

d ) samostatne stojace garáže,
0,199 € /m2
e ) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu , 0,331 € /m2
f ) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou ,
0,663 € /m2
g ) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,199 € /m2

Článok 7
Daň z bytov

1) Spravca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov v obci Paňa za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne
a) byty
0,049 €/m2
b) nebytové priestory,ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
0,080 €/m2

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti

Článok 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Od dane sú oslobodené :
a ) pozemky, na ktorých sú cintoríny,kolumbária,urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c ) stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
2) Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov nasledovne:
70 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 9

1 ) Premetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c ) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používadržitel preukazu s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
2 ) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
3 ) Základom dane za psa je počet psov.
4 ) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa 6 € a kalendárny rok.Takto určená sadzba
dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
5 ) 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 a zaniká
posledným dňom mesiaca , v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 10
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Obec ako verejné priestranstvo určuje : chodníky, cesty, miestne kominkácie, trhovisko,
námestie , všetky verejnosti prístupné pozemky v obci, okrem pozemkov , ktoré sú vo vlastníctve
fyzických alebo právnických osôb.
3 ) Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcii, umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo inej skládky.

4)

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva

5)
6)

v m2 .
Správca dane určuje sadzbu dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň.
Obec Paňa určuje nasledovné sadzby dane:
a) skládka : materiálu na stavbu ............................................ 0,09 € /m2/deň
b) ostatné .............................................................................. 0,33 €/deň
c) za umiestnenie strelnice inej technicko-zábavnej činnosti,
kolotočov....................................... ........................... 0,33 €/zariadenie/deň
d) ostatné ....................................................................... 0,33 €/zariadenie/deň
e) na poskytovanie služieb .......................................................... 1 €/m2/deň
f) predaj potravinárskych výrobkov ............................................. 1 €/m2/deň
g) iné predajné účely napr.: odevy, textil, upomienkové predmety,
knihy, časopisy atď. ................................................................. 1 €/m2/deň

7)

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

8)

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
písomne správcovi dane najneskôr v deň kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo. Daňovník
je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 30 dní odo dňa
skončenia užívania verejného priestranstva.

9)

Obec vyrúbí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrúbená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia . Obec môže určiť splátky dane
a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrúbenú daň ,ktorá bola rozhodnutím obce
určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 11

1 ) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 a § 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení ( ďalej len ,, zariadenie“ ´ ) , ktorým je hotel
,motel, botel hostel, penzión , apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom,ubytovecie zariadenie
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu,zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome,
v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely .
2) Daňovníkom je fyzická osoba , ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje .
3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia , ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
4 ) Základom dane je počet prenocovaní.
5 ) Miestne príslušnou obcou je obec , na ktorej území sa zariadenie nachádza .
6 ) Sadzbu dane určuje správca dane vo výške 0,10 € za osobu a prenocovanie .

7 ) Platiteľ dane je povinný správcovi dane oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od začatia
poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje (obchodné meno,

IČO) sídlo v ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania. Ak dôjde k zmenám prípadne zanikne
daňová povinnosť,platiteľ je povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.
8 ) Na účely dane je platiteľ povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov v
,, Knihe ubytovaných ´´, ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi a ktorá
musí obsahovať nasledovné údaje: meno a preizvisko ubytovaného,trvalý pobyt ,číslo OP, dátum
príchodu a odchodu, výšku dane za ubytovenie.
Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení s predpísanými náležitosťami.
9 ) Platiteľ dane je povinný správcovi dane oznámiť raz štvrťročne do 15 dní po ukončení štvrťroka
počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane za jednotlivé mesiace a do tohto termínu
odviesť daň z ubytovania obci.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok 12
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú
za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti (ďalej len "nevýherné hracie prístroje").
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3 ) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje v obci
Paňa.
4 ) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5 ) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj
začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak
dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane,
vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci ,
v ktorom došlo k zmene správcu dane.
6 ) Miestne príslušnnou obcou je obec , na území ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
7 ) Správca dane určuje sadzbu dane 165 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok .
8 ) Na účely dane z nevýherných hracích prístrojov je daňovník povinný viesť preukázanú evidenciu
obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) miesto prevádzky, počet prístrojov,druh, výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) dátum začatia prevádzkovania /v lehote do 30 dní /
c ) dátum ukončenia prevádzkovania /v lehote do 30dní /

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
Článok 13
1 ) Predmetom dane za jadrové zariadenie, je jadrové zariadenie v ktorom prebieha štiepna reakcia
v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len ,, jadrové zariadenie“ ´) a to aj po časť
kalendárneho roka.
2 ) Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
3 ) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia
jadrovým zariadením v Mochovciach. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.
4 ) Sadzba dane v obci Paňa , ktorá sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v
Mochovciach v pásme je :
a ) nad 2/3 polomeru
0,0006 € za m2
5 ) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom
trvalého ukočenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
6 ) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti alebo zániku daňovej povinnosti.
7 ) Daň vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci rok.
8 ) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.

ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A STAVEBNÉ ODPADY
Článok 14
1 ) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
2 ) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast 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"),
b) právnická osoba , ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania .

3 ) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a)

vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých splouvlastníkov alebo ak
ide o bytový dom , poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ ´´)
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4 ) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom
osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) , názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena , sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, predložiť
aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
5 ) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
6 ) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je
splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
7 ) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím , začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.
8 ) Vyrubenie poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81a zákona o miestnych daniach . Splátky poplatku sú
splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Poplatník môže vyrúbený poplatok , ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach , zaplatiť aj
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
9 ) Sadzba poplatku ustanovená obcou Paňa je 0,0739 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú
osobu, ktorá má v obci Paňa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Paňa
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť
10) Sadzba poplatku pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce Paňa na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je
oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Paňa na účel
podnikania:
Objem zbernej nádoby v litroch
Sadzba poplatku v €/rok
120 l
77,90
240 l
114,60
1100 l
299,10
Poplatok pre poplatníka sa vypočíta ako súčin počtu nádob podľa objemu zbernej nádoby za kalendárny
rok.
Frekvencia vývozov je stanovená: 1 x 14 dní, t.j. 26 vývov zo za rok.

11) Poplatok pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín vo výške 0,015 € za kilogram.
12 ) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v Čl. 14 tohto VZN a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

Článok 15
Podmienky a podklady na vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1)

Obec oslobodí od poplatku podľa § 82 ods.2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady osobu za obdobie:

a ) dlhodobého pobytu v zahraničí na základe predloženia písomnej žiadosti o odpustenie
poplatku spolu s predložením niektorého z nasledujúcich dokladov preukazujúcich dôvody
oslobodenia:

-

potvrdenie alebo pracovnú zmluvu od agentúry , že poplatník je ich zamestnancom
k určenému obdobiu a miesto výkonu práce poplatníka je mimo územia SR. Ak predloží
doklad alebo potvrdenie v cudzom jazyku poplatník zodpovedá za preklad .

-

potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu, o tom, že poplatník sa dlhodobo
zdržuje v ich meste (obci) , kde zároveň uhrádza poplatok za komunálne odpady.

-

doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení.

Podmienky
2 ) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný podať žiadosť a
predložiť doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie .
Dátum vystavenia dokladu, musí byť zhodný zo zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na
odpustenie poplatku, vrátane uvedenia dátumu od kedy a do kedy /alebo bude/poplatník mimo obce
Paňa.
3) Doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov spoločnej
domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.
4 ) Správca poplatku poskytne zníženie 50 % z poplatkovej povinnosti poplatníkom v lokalite vinohrady.
5 ) Zníženie alebo odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za
predchádzajúce roky.
6 ) Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká , ak poplatník v uvedenej lehote stanovenej zákonom
o miestnych daniach zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
V prípade preplatku má obec povinnosť preplatok vrátiť do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
najmenej však 3 €.

Článok 16
Prechodné a záverečné ustanovenia
1 ) Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych 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 zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na
území obce Paňa a to vrátane všetkých doplnkov.
3 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Paňa dňa 16.12.2020
a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021.

Vyvesené : 17.12.2020
Zvesené : 01.01.2021
Ing. Milan Korenči
starosta obce

