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Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Klátov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 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 Vyšný Klátov toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Vyšný Klátov

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na
území obce Vyšný Klátov.

ČASŤ DRUHÁ

POPLATOK
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 2

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/sa
platí za komunálne odpady a za 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.
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(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Vyšný Klátov stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení č. 2013/1
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných
kuchynských a reštauračných
odpadov od prevádzkovateľa kuchyne
a elektroodpadov z domácností na území obce Vyšný Klátov.
(3) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 až
4 zákona o miestnych daniach.
(4) 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 spoluvlastníkov
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.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť
zanikne.

(6 ) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
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) zákona o miestnych daniach 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.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy
tieto nastali.
(7) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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.
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.
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Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Za drobný stavebný odpad sa uhrádza poplatok po vystavení dokladu na obecnom úrade
v hotovosti kde následne bude poplatníkovi vydaný príjmový pokladničný doklad.

(8) Sadzba poplatku ustanovená obcou Vyšný Klátov je 0,033 € za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivin je 0,020 €.

(9) Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok zníži alebo odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie alebo
odpustenie predložením podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta nasledovne:
1/ Zníženie 50 % z poplatkovej povinnosti pre:
-poplatníkov vykonávajúcich prácu v zahraničí, v pravidelne sa opakujúcich
intervaloch (napr. opatrovateľská služba...) po predložení dokladov preukazujúcich
nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v
zahraničí alebo pracovnú zmluvu , pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj ich preklad)
- študentov, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich, po predložení dokladu
preukazujúceho nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie
o ubytovaní na internáte, potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci)
- poplatníkov prechodne ubytovaných v inej obci, po predložení dokladu
o prechodnom ubytovaní , ktorý preukáže úhradu poplatku v tejto obci a potvrdenie
o prechodnom pobyte.
2/ Zníženie sadzby poplatku podľa najnižšej zákonnej sadzby ( 0,0066 € na
osobu kalendárny deň) za dni , ktoré sa poplatník nezdržiava na území obce viac
ako 90 dní pre:

- poplatníka v chatárskej a záhradkárskej oblasti po predložení čestného
prehlásenia s overeným podpisom o počte dní, ktoré sa nezdržiava na území obce
- pre poplatníka dlhodobo pracujúceho v zahraničí po predložení potvrdenia od
zamestnávateľa
alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí, alebo pracovnú
zmluvu a po predložení čestného prehlásenia s overeným podpisom, o počte dní ktoré
sa nezdržiava na území obce
3/ Odpustenie pomernej časti poplatku pre :
- poplatníka umiestneného v zariadení sociálnych služieb, po predložení potvrdenia
o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
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- poplatníka umiestneného v zariadení na výkon trestu odňatia slobody , po predložení
potvrdenia o vykonávaní výkonu trestu odňatia slobody.
Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku
(10) Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré obec
ustanovuje takto :
-potvrdenie o odhlásení sa z trvalého pobytu
-potvrdenie o odhlásení sa z prechodného pobytu
-kópia úmrtného listu
Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote stanovenej
zákonom o miestnych daniach zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
ČASŤ TRETIA
Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
§3
(1) Správu miestneho poplatku vykonáva obec
zamestnancov obce.

prostredníctvom starostu obce a poverených

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestneho poplatku nemá hlavný
kontrolór obce.
(3) Pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad možno zmeniť sadzby.
A prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na
uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri
vrátení poplatku môžno vykonať len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Záverečné ustanovenia
§4
(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu 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.
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(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Vyšný Klátov č. 1/2014 zo dňa 5.12.2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšný Klátov.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Vyšný Klátov.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

V Vyšnom Klátove dňa 26. 11. 2015
Ondrej Jusko
Starosta obce

6

