Všeobecne záväzné nariadenie
obce Podhorie
č. 2/2015
O miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v obci Podhorie v zmysle ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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

vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHORIE
č. 2/2015
O miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(pojem poplatok, pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu poplatník, základná zákonná sadzba
poplatku, určenie poplatku, oznamovacia povinnosť, vyrubenie a splatnosť poplatku) sú upravené v §
77 a nasl. 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
(1) Obec Podhorie týmto všeobecne záväzným nariadením ukladá s účinnosťou od 1.1.2016 miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
(1) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia na základe ustanovenia § 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 je:
a) stanovenie sadzieb poplatku v súlade s § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov a stanovenie hodnoty koeficientu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, stanovenie podmienok na
zníženie a odpustenie poplatku.
(2) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie
kalendárny rok.
§4
Sadzba poplatku
(1) Sadzbu poplatku obec Podhorie stanovuje nasledovne:
a)
Pre poplatníkov – fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov sa sadzba poplatku určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v
zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník – fyzická osoba v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnená ju užívať. Sadzba
poplatku sa určuje vo výške 0,0328 € na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje čiastku 12,00 € na
kalendárny rok.

b)
Pre poplatníkov - pre právnické osoby, podnikateľov podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona č.
582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa sadza poplatku určuje ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období. Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,100 € na
kalendárny deň za jedného zamestnanca, čo predstavuje čiastku 36,50 € na kalendárny rok.
c)
Pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a v užívanej nehnuteľnosti poskytuje ubytovacie služby,
do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý, alebo prechodný pobyt.
Výpočet:
Priemerný počet ubytovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok / sadzba dane za
ubytovanie/ 365 dní.
d)
Po vyplatení paušálneho poplatku si osoba môže zakúpiť doplňujúce žetóny v cene 0,60 €.
e)
Za paušálny poplatok budú obcou pridelené žetóny za účelom, aby obec kontrolovala vývozy
zmluvných organizácii. Počet žetónov na osobu je určený uznesením obecného zastupiteľstva. Obec
neuskutočňuje množstvový zber.
§5
Vrátenie poplatku
(1) Obec na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie týchto
podmienok:
a) ak oznámi obci Podhorie zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej
povinnosti, splnenie povinnosti sa preukazuje predložením dokladu o splnení oznamovacej povinnosti
b) ak má poplatkovú povinnosť na území inej obce v SR, uvedená skutočnosť sa preukazuje
predložením dokladu o splnení poplatkovej povinností na území inej obce v SR alebo dokladom o
úhrade poplatkovej povinnosti
c) ak nemá poplatkovú povinnosť na území inej obce v SR a vykonáva prácu v zahraničí, uvedená
skutočnosť sa preukazuje predložením potvrdenia zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením
alebo dokladom o ubytovaní.
(2) V prípade, že doklad podľa ods. 1) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k
dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
§6
Úľava poplatku
(1) Obec na základe písomnej žiadosti a predložených podkladov poskytne úľavu za poplatok za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku, a to, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, 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
d) potvrdenie o štúdiu študenta dennej formy štúdia, že sa zdržuje v mieste sídla školy
e) pri práci vykonávanej mimo územia SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní alebo pracovné
povolenie v zahraničí, alebo doklad o povolení na pobyt v zahraničí.
(2) V prípade, že doklad podľa ods.1) 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.

(3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 30.06.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa
ods. 1), nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§7
Spôsob platby
Platbu poplatkov možno realizovať týmito spôsobmi:
a) v hotovosti na Obecnom úrade
b) poštovou poukážkou (šekom) na účet obce .
c) odvodom na účet obce Podhorie IBAN: SK80020000000009523422 - prevodným príkazom, ak
v jednotlivých ustanoveniach tohto všeobecného záväzného nariadenia nie je ustanovené inak.
Po vyrubení poplatku rozhodnutím za príslušný rok vychádza obec z posledných jej známych údajov.(
náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov v predchádzajúcom období.)
§8
Platitelia poplatku
Poplatok platí:
Fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom za komunálne odpady ak má v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale
v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti napr. domu, chaty, chalupy, záhrady a pod. čiže danú
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ - pri činnosti, ktorej vzniká komunálny odpad a
ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v k.ú. obce určenú na podnikanie, je
povinná uzavrieť zmluvu s vývozcom odpadu a preukázať sa ňou na Obecnom úrade v Podhorí.
§9
Spôsob ohlásenia poplatníkov
(1) 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 a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, rodné číslo.
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa bodu a), b),
d) občan spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku, aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku.
(2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená

§ 10
Spôsob platenia poplatku
Poplatok od poplatníka vyberá pre obec a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
b) ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca,
prípadne opatrovník.

Poplatková povinnosť vzniká
pre občana:
- dňom zahlásenia sa na obecnom úrade na trvalý alebo prechodný pobyt
- dňom vzniku práva užívať stavbu, rekreačnú chatu, chalupu kúpou alebo nájmom
- dňom vzniku užívať nebytový priestor kúpou alebo nájmom
pre podnikateľa:
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
§ 11
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie sa na tomto návrhu všeobecnom záväznom nariadení o
miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 uznieslo dňa 13.
novembra 2015 č. 68 a) / 2015 .

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym
odpadom... sa zrušuje VZN obce Podhorie č. 3/2014 zo dňa 12.12.2014 .

Návrh VZN vyvesený dňa: 16.11.2015
Návrh VZN zvesený dňa: 30.11.2015
VZN schválené dňa 11. 12. 2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 14. 12. 2015
Schválené VZN zvesené dňa: 29. 12. 2015
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1. 2016

Ing. Dana Lóžiová
starostka obce

