O ZNAM

O B Č A N O M O B C E - DANE v roku 2017

Obecný úrad v Pavlovciach nad Uhom oznamuje občanom našej obce daňové
povinnosti a termíny platenia miestnych daní a poplatku za komunálny odpad na rok 2017
v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2012 a Dodatku č. 1 a č. 2 k
Všeobecne záväznému nariadeniu. Obec Pavlovce nad Uhom oproti roku 2016 nezvyšovala
miestne dane a poplatok za KO. Sú to tieto miestne dane a poplatok:
1. Daň z nehnuteľností – znamená daň za pozemky, daň za stavby a daň za byty:
a) povinnosť - priznanie podáva do 31. januára iba ten občan, u ktorého v predchádzajúcom
roku 2016 nastali tieto zmeny – kúpil dom, predal dom, zbúral dom, zdedil po rodičoch, robil
stavebné úpravy – novostavba, prístavba, garáž a pod. K priznaniu je občan povinný podľa
druhu zmeny predložiť List vlastníctva, kúpnu zmluvu, stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu a pod. Tlačivá k priznaniu nájdete
v záložke „Obecný úrad - Tlačivá“. U koho zmena v roku 2016 nebola, priznanie nepodáva.
b) platenie - daň na základe Rozhodnutia možno zaplatiť naraz alebo v dvoch rovnakých
splátkach a to do 31. mája a do 31. októbra bežného roka.
2. Daň za psa:
a) povinnosť - za psa platí každá osoba, ktorá je vlastníkom psa staršieho ako 6 mesiacov.
Občan je povinný v priebehu roka písomne nahlásiť psa do evidencie a daň zaplatiť.
Sadzba dane je 3,50 EUR za psa.
b) platenie - daň na základe Rozhodnutia je splatná jednorázovo do 31. mája bežného roka.
3. Poplatok za zber komunálneho odpadu:
a) povinnosť - poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti – prisťahovanie,
začatie podnikateľskej činnosti. Ostatní občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt
ohlásenie nepodávajú. O odpustenie alebo zníženie poplatku možno požiadať v lehote do 31.
marca zdaňovacieho obdobia - doložiť doklady: doklad, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí,
potvrdenie o návšteve školy, keď bývajú deti na internátoch, potvrdenie od zamestnávateľa,
že pracuje v inom meste /na týždňovkách alebo dlhšie obdobie/, doklad o ZŤP pre deti do 18
rokov a nad 18 rokov občania s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
potvrdenie z úradu práce, že je v hmotnej núdzi, doklad o zaplatení poplatku v inej obci.
b) sadzba poplatku za komunálny odpad je 10,- EUR na osobu a rok, ak sa občan v
predchádzajúcom roku zapojil do separovaného zberu najmenej 10 x, znižuje sa poplatok na
8,- EUR na osobu a rok.
c) platenie - poplatok za zber KO je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, u fyzických osôb možno zaplatiť naraz alebo v dvoch rovnakých splátkach a to
do 31. mája a do 31. októbra bežného roka.
Veríme, že každý občan si splní svoju daňovú povinnosť, aby sa vyhol zbytočným
výdavkom za penalizáciu za oneskorené platenie dane a poplatku, alebo aby obecný úrad
nemusel pristúpiť k exekučnému vymáhaniu svojich pohľadávok zrážkami zo mzdy alebo
zrážkami z dôchodku alebo cestou súdneho exekútora dražbou hnuteľných a nehnuteľných
vecí.
Zároveň oznamujeme občanom, že pri platení dane dostane každá domácnosť
Kalendár na rok 2017 s oznámením vývozu komunálneho a separovaného odpadu a vrecia na
separovaný zber.
V Pavlovciach nad Uhom, 12.01.2017

Anton Kocela, starosta obce

