VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dlhá nad Kysucou dňa 1.12.2013
VZN zvesené 15.12.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhá nad Kysucou č. 3/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Dlhá nad Kysucou, Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucou v zmysle §
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 zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a
súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Dlhá nad Kysucou
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Obec Dlhá nad Kysucou týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2014
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny
rok.
§4
Predmet poplatku
1)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, chalupu - drevenicu,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou, alebo záhradou, vinicou, 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 nehnuteľnosti 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.
2) 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 sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber).
3) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za
vybraný 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 obe
(ďalej len „platiteľ).Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok
obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým
zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
5)Pre potrebu vyprázdnenia naplnenej 110 l zbernej nádoby obdrží každý
poplatník 1 ks žetónov. /počet osôb prihlásených na trvalý pobyt na adrese –
jeden žetón na osobu/.

§5
Určenie poplatku a sadzba poplatku
1. Obec Dlhá nad Kysucu stanovuje sadzbu miestneho poplatku pri
množstvovom zbere za komunálne a drobné stavebné odpady:
a./ pre občanov v rodinných domoch
eur/rok/osoba

0,027 eura/deň/osoba

9,96

b./ pre občanoch v bytoch
eur/rok/osoba

0,051 eura/deň/osoba

18,72

c./ pre chatárov
eur/rok/chata

0,059 eura/deň/osoba

21,64

2. Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných
nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením
zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov
( pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerne množstvo
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným
poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň, ak obec zabezpečuje zhodnocovanie
týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.
3. Zakúpenie žetónu nad rámec poskytnutého množstva žetónov je cena 9,96
EUR/ 1ks.
§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú
splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri
množstvovom zbere
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe
písomného predpisu doručeného Obcou.
2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov,
ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:

a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom
ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou.

§8
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného
pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)
§9
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za
obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce Dlhá nad Kysucou .
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Dlhá nad Kysucou
a to :
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu a dobe ubytovania
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR
potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom
o dobe ubytovania od vlastníkov alebo prevádzkovateľa bytu alebo ubytovne.
c)potvrdenie z inej obce alebo mesta, že za toto obdobie poplatník platil
poplatok z titulu prechodného pobytu na túto osobu a v tomto mieste.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ 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.

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do
31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie
zaniká.
§ 10
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Dlhá nad
Kysucou.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Dlhá nad Kysucou,
a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti
pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ 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.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku
do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto
obdobie zaniká.
§ 11
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§12
Spoločné ustanovenia
1. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach
miestnych daní a poplatku podľa ustanovení zákona NR SR č.582/2004
Z.z, časť dvanásť a časť trinásť.
2. V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN
sa takéto konanie považuje za správny delikt v zmysle zákona NR SR č.

3.

563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a správca dane
a miestneho poplatku takto konajúcej osobe uloží pokutu alebo vyrubí
sankčný úrok v zmysle uvedeného zákona.
O zmiernení alebo odstránení tvrdosti miestnych daní a poplatku resp.
z nich plynúcich sankcií rozhoduje starosta obce, resp. poslancami OZ
v Dlhej nad Kysucou.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dlhá nad Kysucou
č. 3/2012

§ 14
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucou sa uznieslo na vydaní tohto VZN
na svojom zasadnutí dňa 15.12.2013 uznesením č.6/2013 a toto VZN
nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014

Koiš Pavol
starosta obce

