Obec Nová Polhora
___________________________________________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÃZNÉ NARIADENIE
č. 05/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce NOVÁ POLHORA

___________________________________________________________________________
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 85/2013 zo dňa 16.12.2013
Návrh VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nová Polhora
Návrh VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Nová Polhora
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 30.11.2013
dňa: 16.12.2013
dňa: 01.01.2014

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a pre územie obce Nová Polhora toto
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Prvá časť – Úvodné ustanovenia
Čl. 1
1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová
Polhora.

2)

Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
kalendárny rok.
Druhá časť – Miestny poplatok
Čl. 2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

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 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.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia 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 je v obci zavedený množstvový zber).

3)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.

4)

Sadzba poplatku je 0,0438 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 0,0438 x 365 = k úhrade 16,00 € za
kalendárny rok.
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5)

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b)
alebo písmeno c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods.7
zákona o miestnych daniach.

6)

Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia (zmena počtu osôb v domácnosti), ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada
o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

7)

Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.

8)

Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

9)

Zníženie a odpustenie poplatku:
a) Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za
ktoré poplatník správcovi dane poukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
b)

Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:
 potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
 potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
 potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
 potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
 pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
 potvrdenie o pobyte v zahraničí.

c)

Pre poplatníkov starších ako 70 rokov sa tento poplatok znižuje o 25 % z ročného poplatku.
Pri posudzovaní veku sa bude vychádzať z evidencie obyvateľstva vedenej na obecnom
úrade (výpočet poplatku – 16,00 € x 25 % = 12,00 €)

d)

V prípade, že doklad podľa ods. b) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

e)

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku
do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods. b), nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

10) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka.
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Tretia časť – Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 3
Spoločné ustanovenia
1)

Správu miestnych poplatkov vykonáva Obec Nová Polhora prostredníctvom starostu obce
a zamestnancov poverených starostom Obce Nová Polhora.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1)

Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č. 582/2004 v úplnom znení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.

2)

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Nová Polhora sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Novej Polhore a to dňa 16.12.2013 uznesením č. 85/2013.

3)

Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Novej Polhore.

4)

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.

V Novej Polhore, dňa 29.11.2013

...............................................
Anton Šimčák
starosta obce
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