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SCHVÁLENÉ VZN č. 01/2016
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou uznesením č.: 05/02/2016
Celkový počet poslancov: 6
VZN nadobúda účinnosť 01.01.2017

Obec Dlhá nad Kysucou na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb.obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 83 zákonom 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“) prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dlhá nad Kysucou
č. 01 /2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v Obci Dlhá nad Kysucou

§1
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.

§2
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1. Obec Dlhá nad Kysucou stanovuje sadzbu miestneho poplatku pri množstvovom zbere za
komunálne a drobné stavebné odpady:
a./ pre občanov v rodinných domoch 0,0453 eura za 1 liter, alebo dm3 odpadu, pri 110 l nádobe
a 2 vývozoch. Pri výbere nádoby iného objemu sa poplatok určí podľa jej veľkosti, sadzba
0,0453 € a frekvencia vývozov. Obec Dlhá nad Kysucou stanovuje poplatok /9,97 €/ na osobu
za obdobie jedného kalendárneho roka.
b./ pre občanoch v bytoch

0,0513 eura/deň/osoba

18,72 eur

c./ pre chatárov

0,0593 eura/deň/chata

21,64 eur

d./ drobný stavebný odpad

0,040 eura za kilogram

Pre potrebu vyprázdnenia naplnenej 110 l zbernej nádoby obdrží každý poplatník 2 ks
žetónov na 1 osobu.
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.Pokiaľ nebudú spotrebované žetóny do konca kalendárneho roka, prenášajú sa do ďalšieho roka
s tým, že poplatník si zaplatí riadne poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na nový
kalendárny rok. Po minutí starých žetónov mu budú vydané nové žetóny, ktoré si už zaplatil.

Zakúpenie žetónu nad rámec poskytnutého množstva žetónov je cena 4,98 EUR/ 1ks.

§3
Vrátenie, zníženie a odpustenie 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:
- musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva
užívania nehnuteľností a pod.)
3. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži o 50% 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 .
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.

§4
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
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 obdŕží 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.

§5
Spoločné ustanovenia
1. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestneho poplatku podľa
ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
2. V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto konanie
považuje za správny delikt v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, a správca miestneho
poplatku takto konajúcej osobe uloží pokutu alebo vyrubí úrok z omeškania v zmysle vyššie
uvedeného zákona.

§6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa ruší VZN Obce Dlhá nad Kysucou č. 03/2015 o miestnom poplatku v Obci Dlhá nad
Kysucou dňom 31.12.2016.

§7
Právoplatnosť a účinnosť
1. Toto VZN Obce Dlhá nad Kysucou č. 01/2016 o miestnom poplatku v Obci Dlhá nad Kysucou
bolo schválené uznesením č. 05/02/2016 Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou dňa
09.12.2016.
2. Účinnosť tohto VZN Obce Dlhá nad Kysucou č.01/2016 o miestnom poplatku v Obci Dlhá nad
Kysucou je od 01.01.2017

Helena Dzurinová
starostka obce

