VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
H E R V A R TO V
č. 3/2017
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
na rok 2018
Obec Hervartov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami §77 - §83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje podmienky určovania, vyrubovania a vyberania miestnych daní a
poplatkov na území obce Hervartov v zdaňovacom období roku 2018.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“).
Základné náležitostí 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 predpisov.
§2
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1.
2.

Obec Hervartov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2018 miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).
Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b) triedený zber zložiek odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (vrátane
odpadov z miestneho cintorína)
c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré
sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
§3
PREDMET ÚPRAVY VZN

Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí poplatku podľa splnomocňovacieho ustanovenia §83 zákona č.
582/2004 Z.z..
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.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok, okrem poplatku za drobné
stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
§4
MNOŽSTVOVÝ ZBER
Na území obce Hervartov sa zavádza množstvový zber pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
§5
POPLATNÍK A POPLATKOVÁ POVINNOSŤ

1. Poplatníkom pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) FO s trvalým alebo prechodným pobytom
b) FO ktorá vlastníkom a užívateľom nehnuteľnosti na území obce ( neobývané rodinné domy, chaty)
c) PO, ak užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
d) podnikateľ.
Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom
zástupca alebo správca určený vlastníkmi.
2. Poplatková povinnosť:
a) vzniká – dňom nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu, nadobudnutím nehnuteľnosti
v katastri obce Hervartov alebo začatím užívania nehnuteľnosti,
b) zaniká – zánikom vlastníctva nehnuteľností alebo odhlásením z trvalého alebo prechodného pobytu.
Oznamovacia povinnosť je v lehote 30 dni od vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti.
§6
SADZBY POPLATKU
Obec Hervartov stanovuje sadzbu poplatku 0,033 € za osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný
pobyt, užíva nehnuteľnosť v katastri obce Hervartov za kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa
nevzťahuje sadzba pre množstvový zber. Výška poplatku sa určí akú súčin sadzby, počtu osôb a počtu
kalendárnych dní, za ktoré sa určuje poplatok //12,00€/osoba/rok/.
2. Sadzba poplatku pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je: 39,00 € za zamestnanca a
kalendárny rok a 0,107 € za zamestnanca a kalendárny deň.
3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín.
Ide o odpad, na ktorý sa nevyžaduje stavebné/búracie povolenie, ktorý vzniká z drobných opráv, napr.
výmena obkladačiek, dlažby, atď .
1.

§7
POSTUP OBCE PRI VYRUBENÍ POPLATKU A SPLATNOSŤ POPLATKU
1.

2.
3.

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.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa vyrubuje ako súčin sadzby poplatku
uvedenej v §5, odsek 3 a skutočne odovzdaného množstva odpadu na mieste určenom obcou. Poplatok
za drobné stavebné odpady poplatník uhrádza v hotovosti priamo na obecnom úrade, poverenému
zamestnancovi správcu dane, na základe vážneho lístka.
§8
VRÁTENIE POPLATKU

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.
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 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 Hervartov.

2.

3.

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo obce Hervartov, a najmä tieto :
a) potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
Podklady podľa zákona 563/2009 Z.z. §5 Daňového poriadku musia byť vyhotovené v úradnom jazyku.
Doklady v inom štátnom jazyku musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom v štátnom
jazyku.
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

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 Hervartov.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo obce Hervartov, 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.
Podklady podľa zákona 563/2009 Z.z. §5 Daňového poriadku musia byť vyhotovené v úradnom jazyku.
Doklady v inom štátnom jazyku musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom v štátnom
jazyku.
3. Starosta obce môže na základe písomnej žiadosti a čestného prehlásenia poplatok odpustiť, ak sa osoba
dlhodobo nezdržuje v obci a nie je možné získať potrebné doklady o jej pobyte (rodinní príslušníci, ktorí
dlhodobo nežijú s rodinou v mieste trvalého a prechodného pobytu, rozvedení manželia, nezvestní).
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.
Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia poplatku.
1.

§ 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
ZRUŠOVACIE USTANOVENIE
Týmto VZN sa zrušuje o Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 zo dňa 14. 12. 2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dani za psa a Dodatok č. 1 k VZN č.
02/2015 v plnom rozsahu..
§ 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 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.
(2) Obecné zastupiteľstvo v Hervartove sa na tomto návrhu VZN o o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 02.12.2017 a bolo schválené uznesením OZ č. B/4.
(3) Miestne dane a poplatok je možné uhradiť:
- BEZHOTOVOSTNE - prevodom na účet obce IBAN: SK49 5600 0000 0036 0328 1001 vedenom v Prima
banke Slovensko, a.s.

- HOTOVOSTNE - v pokladni Obecného úradu Hervartov .
§ 14
ÚČINNOSŤ
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda
účinnosť dňa 1. januára 2018.

...............................................
Miroslav M a c k a n i č
starosta obce

Doložky:

* Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...................... .........
* Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...................... .........
* Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...................... .........
* Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:
Dňa: ........................................ pečiatka: ....................................... podpis:...............................

