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Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 obce Hrubý Šúr o miestnych daniach na území 
obce Hrubý Šúr 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 98 
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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej 
len „VZN“).  

Časť I 

Všeobecné ustanovenia 

§ 1 Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani z nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a súvisiacich ustanoveniach 
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 (ďalej len „zákon“). 
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  Základné ustanovenia 

§ 2 Druhy miestnych daní 

(1) Obec ukladá s účinnosťou od 01.01. 2020 tieto miestne dane: 
 
 a /  daň z nehnuteľnosti, 

 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. 

 

§ 3 Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní v §2 ods. 1 písm. a),b),e),f)  je kalendárny rok. 

 

Časť II   

§ 4   Daň z pozemkov 

Hodnota pozemkov v obci Hrubý Šúr je stanovená prílohou č. 1 a  prílohou č. 2, ktoré sú súčasťou 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

§ 5   Základ dane 

Hodnota pozemku na území obce Hrubý Šúr, podľa príloh zákona, ktorou sa pri výpočte základu dane 
z pozemkov násobí výmera pozemku v m2   

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady  0,6416 €/m2, 

b) trvalé trávne porasty  0,0972 €/m2, 

c) záhrady 1,3277 €/m2, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    
využívané vodné plochy  0,0331 €/m2,  

e) zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,3277 €/m2, 

f) stavebné pozemky  13,2775 €/m2. 

 

 

 



§ 6  Sadzba dane 

(1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Hrubý Šúr ročnú sadzbu dane z pozemkov.  
Správca dane vypočíta daň za pozemok, ktorým je orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé 
trávnaté porasty v katastrálnom území obce Hrubý Šúr  ako súčin výmery pozemku, hodnoty 0,6416 
EUR a sadzby uvedenej v bode 1 tohto paragrafu: 
 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,60 %,  

b) záhrady 0,60 %, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %,  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  

    využívané vodné plochy 0,60%,  

e) stavebné pozemky 0,60%.  

 

Daň zo stavieb 

§ 7  Sadzba dane 

(1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Hrubý Šúr ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý 
aj začatý m2 zastavanej plochy:     

a) 0,12 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,  

b) 1,20  € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu , 

c) 0,17 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,  

d) 0,216 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov , 

e) 1,20 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu , 

f) 1,20 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou , 

g) 0,166 € za ostatné stavby. 

 (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  
    0,0332 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

§ 8  Oslobodenie od dane a zníženie dane 

(1) Oslobodenie od dane na pozemky, stavby a byty uvedené v § 17 ods.1., 2 a 3 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov správca dane na rok 2020 poskytuje: 

- pre pozemky a stavby Povodia Dunaja, 
- cirkevné stavby /kostol/, 
- pozemky, stavby, nebytové priestory vo vlastníctve obce, 



(2) Správca dane poskytuje zníženie dane na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod 
zníženia vo výške 25 % na rok 2020 pre:  

    - fyzická osoba v hmotnej núdzi, 

    - fyzická osoba staršia ako 62 rokov,  

    - držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Doklady:  

Fyzická osoba v hmotnej núdzi predkladá potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi. 

Fyzická osoba preukazuje svoje zdravotné postihnutie predložením preukazu ZŤP v lehote do 31. 

januára zdaňovacieho obdobia. 

§ 9  Spoločné ustanovenia 

Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti 

Daňovníci sú povinní do 30 dní oznámiť obecnému úradu skutočnosti rozhodné pre vznik, alebo zánik 
daňovej povinnosti. 

§ 10  Daňové  priznanie 

(1) Daňovník je povinný podať daňové priznanie dani z nehnuteľnosti do 31. januára bežného 
zdaňovacieho obdobia na obecný úrad. V ďalších rokoch je povinný podať priznanie iba ten daňovník, 
ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť k dani, alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach 
rozhodujúcich pre vyrubenie dane. 

 (2) Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a 
daň si sám vypočítať. Daňovník, ktorým je fyzická osoba, je povinná uviesť aj meno, priezvisko, titul, 
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a daňovník, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Súčasne je 
daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú 
chránené osobitným zákonom.  

(3) V prípade ak pozemok, alebo stavba je v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňové priznanie 
podá daňovník určený dohodou spoluvlastníkov, inak ten spoluvlastník, ktorého vyzve na podanie 
daňového priznania obecný úrad - správca dane. 

 

§ 11  Vyrubovanie dane 

Daň z pozemkov a daň zo stavieb sa vyrubí rozhodnutím do 31. marca zdaňovacieho obdobia za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

§ 12 Platenie dane 

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 30. apríla zdaňovacieho obdobia. 

(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 100,00€ a právnickej osobe 300,00 €, je splatná 
naraz do 30. apríla zdaňovacieho obdobia. 



(3) V ostatných prípadoch daň je splatná v troch rovnakých  splátkach a to najneskôr do 30. apríla,             
30. júna  a 30. septembra  zdaňovacieho obdobia, na ktorú sa daň vyrubuje. 

(4) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

(5) Vlastník nehnuteľností, ktorý v priebehu bežného roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane 
z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za bežný rok začínajúc mesiacom nasledujúcim po 
dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol. 

 

Časť  III 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 13  Predmet  dane 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. 

   § 14  Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

a) vlastníkom psa, 
b) držiteľom psa. 

§ 15  Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

                                                                    § 16 Sadzba dane a vyrubovanie dane 

(1) Sadzba dane je 6,00 € za jedného psa. 
 

(2) Daň za psa sa vyrubí rozhodnutím. 

 

§ 17  Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už 
nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 

§ 18  Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce 
mesiace zdaňovacieho obdobia. 

 

 



Časť IV 

DAŇ ZA UŹÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 19 Predmet dane 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.  
 
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
 
(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. 
 

§ 20 Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 

§ 21 Sadzba dane 

(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 
a) 10,00 €/deň za 1 stánok za jednorazové užívanie verejného priestranstva pri poskytovaní služieb 

a pri predaji tovarov pri organizovaných podujatiach, 
b) 20,00 € /deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, 
c) 300,00 € za umiestnenie lunaparku a iných atrakcií. 

 
(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 5,00 €/deň za  jednorazové užívanie verejného 
priestranstva pri poskytovaní služieb a pri predaji tovarov. 

 
(3) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve za každý aj začatý deň je           
5,00 €/deň. 
 

§ 22 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva. 

(2) Daňová povinnosť zaniká skončením užívania verejného priestranstva. 

 

§ 23 Oznamovacia povinnosť 

(1) Daňovník je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti oznámiť vznik daňovej 
povinnosti správcovi dane  

(2) V prípade, ak daňovník bude užívať verejné priestranstvo na dobu neurčitú, je povinný oznámiť 
správcovi dane zánik daňovej povinnosti v deň zániku daňovej povinnosti. Pokiaľ deň zániku daňovej 
povinnosti pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo na deň pracovného pokoja, je daňovník 
povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni 
zániku daňovej povinnosti.  



§ 24 Platenie dane 

(1) Správca dane vyrubí daň  rozhodnutím do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa § 
21 odsek (1) tohto nariadenia. 

(2) Daň je splatná do 10 dní odo dňa doručenia platobného výmeru daňovníkovi. 

(3) Daňovník je povinný zaplatiť daň v lehote splatnosti formou prevodu sumy rovnajúcej sa vyrubenej 
dani na účet správcu dane alebo uhradením dane v hotovosti do pokladne správcu dane. 

 

Časť V 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 
§ 25 Predmet dane 

 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom 

zariadení, ktorým je rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavba slúžiaca na 
viaceré účely.  

§ 26 Daňovník 
 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  
 

§ 27 Základ dane 
 

Základom dane je počet prenocovaní. 

§ 28 Sadzba dane 
 

Sadzba dane je 0,50 € /na osobu a prenocovanie. 
 

§ 29 Platenie dane 
 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  
 
§ 30 Povinnosť platiteľa 

 
(1) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „ Knihe ubytovaných“.  
 
(2)Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách. 
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami. Daň 
prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom:  
- raz za štvrťrok do pokladne obecného úradu, t.j. do 15. dňa ďalšieho štvrťroka. 
 

 

 

 



Časť VI 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 31 Predmet dane 

(1) Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dane za nevýherné hracie prístroje podľa 
splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona správcom dane. 

(2) Nevýhernými hracími prístrojmi podľa odseku (1) sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 
 

                                                                      § 32 Sadzba dane  

Sadzba dane je 70 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.  

 

                          § 33 Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane  

(1) Daňovník je povinný viesť preukázateľnú písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích 
prístrojov v nasledovnom rozsahu: 

 a) názov a druh nevýherného hracieho prístroja, 

 b) počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, 

 c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby nevýherného hracieho prístroja,  

d) označenie prevádzky a miesta kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený, 

e) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,  

f) dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

g) identifikačné údaje daňovníka fyzická osoba podnikateľ – obchodné meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, sídlo a právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.  

(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných 
hracích prístrojov.  

 

                               § 34 Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov  

Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom s uvedením 
nasledovných údajov:  

a) identifikačné údaje daňovníka fyzická osoba podnikateľ – obchodné meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, sídlo a právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 

b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,  

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby nevýherného hracieho prístroja. 



(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) Nevýhernými hracími prístrojmi podľa odseku 1 sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

          § 35 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. 

(2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.  

 

          § 36 Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 
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) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31.januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

Časť VII 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 37  Predmet dane 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 
(ďalej len „predajné automaty“). 

(2) Predajnými automatmi podľa odseku 1 sú najmä: 

a) automaty vydávajúce potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov; 
b) automaty vydávajúce teplé alebo studené nápoje. 
 

§ 38 Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

§ 39  Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 

§ 40 Sadzba dane 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 40 € . 



§ 41 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov. 

(2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia prevádzkovania predajných automatov.  

  

                  § 42 Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 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) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. 
januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

                       

§ 43 Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 

(1) Daňovník je povinný viesť preukázateľnú písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov 
v nasledovnom rozsahu: 

a) názov a druh predajného automatu,  

b) počet prevádzkovaných predajných automatov, 

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby predajného automatu, 

d) označenie prevádzky a miesta kde je predajný automat umiestnený, 

e) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 

f) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu,  

g) identifikačné údaje daňovníka fyzická osoba podnikateľ – obchodné meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, sídlo a právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 

h) zoznam druhov tovaru, ktoré predajný automat vydáva. 

(2) Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných 
automatov. 

            

    § 44  Spôsob identifikácie predajných automatov 

(1)Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom s uvedením 
nasledovných údajov:  

a) identifikačné údaje daňovníka fyzická osoba podnikateľ – obchodné meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, sídlo a právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,  

b) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,  

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby predajného automatu. 

 

 



Časť VIII 

   § 45 

Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje 

 

(1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné 
hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31.januára zdaňovacieho  obdobia, v ktorom mu vznikla 
daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

(2) Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla 
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

(3) Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je 
povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

(4) Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa 
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.   

(5) V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému  priznaniu 
k týmto daniam. 

(5) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí 
správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

(6) Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím    pomernú 
časť dane. 

(7) Správca dane nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň  za predajné automaty 
a daň za nevýherné hracie prístroje pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 3,- €. 

Časť IX 
 

Záverečné ustanovenia 

(1)  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN o miestnych daniach  
a poplatkoch schválené uznesením č. 83/2013 zo dňa 04. novembra  2013 a   VZN o miestnych daniach  
a poplatkoch č. 1-2015 schválené uznesením č. 31/2015 zo dňa 07.decembra 2015. 

(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubý Šúr  o miestnych daniach  bolo   schválené 
uznesením č. 76-OZ/2019  dňa 09.12. 2019  a nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2020                     

V Hrubom Šúre dňa 27.12. 2019 

 

Ing. Adrián Takács 
                                                                                    starosta obce     


