NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

č. 4/2017

_________________________________________________________________________
Návrh vyvesený na úradnej tabuli: od 23.10.2017 do 08.11.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Doline podľa § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 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“) a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) ustanovuje
a vydáva pre územie obce Veľká Dolina toto
Všeobecne záväzného nariadenia
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Veľká Dolina

Článok 1
Základné ustanovenia
1) Obec Veľká Dolina týmto nariadením ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady,
poplatok za drobné stavebné odpady, určuje sadzbu poplatku v nadväznosti na zavedený
zber odpadu, dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik poplatkovej
povinnosti, ohlasovaciu povinnosť, spôsob vyrubenia a platenia poplatku, zníženie alebo
odpustenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku
2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za tie, ktoré
vzniknú na území obce
a/ činnosti nakladania so zmesovým odpadom
b/ činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
c/ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov
d) náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpady, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov
3) Miestny poplatok v obci 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, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
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
Článok 2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok
Článok 3
Určenie a vyrubenie poplatku
1) V obci Veľká Dolina je zavedený množstvový zber odpadov

2) Miestny poplatok za zber odpadu je nasledovný:
a/ fyzická osoba, sadzba poplatku 0.0493 €/občan/deň – ročný poplatok 18,00 €
b/ právnická osoba, podnikateľ, sadzba poplatku vo výške 0,02 €/liter
c/ označené plastové vrece 2,50 € /plastové vrece nenahrádza zbernú nádobu/
3) 4-členná rodina môže vyvážať 1 ks 110-120 l nádobu/ 1 vývoz
5 a viacčlenná rodina 2 ks 110-120 l nádoby / 1vývoz
Článok 4
Splatnosť poplatku
1) Poplatok vyrubí Obec Veľká Dolina rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie
2) Správca dane určuje splatnosť do 31.03. v príslušnom roku, v jednej splátke /za všetkých
členov domácnosti/
3) Po tomto termíne sa neplatičovi prestane odpad vyvážať a začne sa až úhradou poplatku
4) Každá domácnosť po zaplatení dostane nálepku na označenie nádoby, na základe ktorej
sa odpad vyvezie
Článok 5
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1) V prípade, ak došlo u poplatníka uvedeného v ustanovení § 77 ods. 2 písm. a) zákona, k
zmene už ohlásených údajov, poplatník je povinný postupovať v súlade s § 80 zákona
č. 582/2004 Z. z.
2) Ak poplatník podáva správcovi poplatku ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004
Z. z, je povinný predložiť s ohlásením doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť
uvedených údajov
Článok 6
Odpustenie poplatku
1) Obec Veľká Dolina odpustí alikvótnu časť poplatku za KO a DSO za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže obci hodnoverným dokladom, ktorým preukazuje, že sa v kalendárnom
roku viac ako 90 dní na území obce nezdržiava
2 ) Poplatník každoročne preukáže okolnosti podľa ods.1 hodnoverným dokladom, napr.
fotokópiou aktuálnej pracovnej zmluvy v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo
zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdením o štúdiu v zahraničí, potvrdenie vecne
príslušného úradu o pobyte v zahraničí, dokladom z iného obecného úradu o prihlásení k
prechodnému pobytu a o zaplatení poplatku za KO a DSO, dokladom o umiestnení
poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení v zariadení sociálnych
služieb, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia
poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká a pod.
Poznámka: ak príslušné potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné predložiť aj preklad tohto potvrdenia, pričom čestné prehlásenie nenahrádza
v uvedenej veci potvrdenie
3) Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie
odpustenia poplatku
4) Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za bežný
rok môže podať poplatník písomne na Obecnom úrade vo Veľkej Doline v lehote
najneskôr do 30.11. bežného roka
5) Obec odpustí poplatok materskej škole a zariadeniu školského stravovania, ktorých je

zriaďovateľom
Článok 7
Vrátenie poplatku
1) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti
poplatníkovi do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o vrátenie preplatku. Žiadosť
poplatník doručí na Obecný úrad vo Veľkej Doline
Článok 8
Podmienka pri vrátení poplatku
1) Obec Veľká Dolina v zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. stanovuje, že zníži poplatok v
zmysle čl. 7 tohto VZN, len v prípade, ak si poplatník plní riadne daňovú a poplatkovú
povinnosť voči obci a nemá v predchádzajúcom období evidované nedoplatky za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1) Správu miestneho poplatku vykonáva Obec Veľká Dolina prostredníctvom starostu obce
a poverených pracovníkov Obce Veľká Dolina
2) Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu poplatku
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 zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 1/2015 zo dňa
11.11.2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Veľká Dolina v plnom rozsahu
4) Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Doline sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia o dani z nehnuteľnosti dňa 08. novembra 2017, uznesením č. /17/
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2017

Dana Cesneková
starostka obce

