OBEC

HORNÝ BAR

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Bar
č.2/2014
O

zo dňa 12.12.2014

miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obec Horný Bar, Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a
§ 11 ods. 4 písm. dl, 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 Horný Bar

§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 Horný Bar týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2015
miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitích batérií a
akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb, a biologicky rozložiteľného kuchyňskeho a reštauračného
odpadu.
§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/
a)
b)
c)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.

3/ Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§4
Poplatník
11 Poplatníkom je:
al fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo je na území obce oprávnená užívať
alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo záhradu vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľnosti ako vodná plocha.
bl právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
iný účel ako na podnikanie.
cl podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu
podnikania.

sa na území obce na

sa na území obce na účel

21 Ak má osoba podľa ods. 1 písm. al v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. To isté sa vzťahuje na tieto osoby, ak užíva nehnuteľnosť
podnikanie.

na iný účel ako na

31 Poplatníkom nie je osoba, ktorá:
al užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
bl je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,! obyvatelia DSSI
cl u nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu
poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady.
41 Správca dane stanuvuje poplatok podľa odseku 1 písm. al a bl za každého člena rodiny, ktorí žijú
v spoločnej domácnosti
§5
Sadzba

poplatku

1. Fyzické osoby -sadzbu poplatku správca dane stanovuje pre poplatníkov podľa § 77, ods. 2 písm. aJ
zákona vo výške 0,0383 EUR! deň! osoba,
čo predstavuje čiastku za jeden rok. 14,- EUR! osoba
!Nádoby v objeme

2. Právnické
al ukazovatele

120 litrov u rodinných domov s pravidelným cyklom vývozu 26 vývozov za rok.!

osoby a podnikatelia

- pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b! alebo cl zákona

produkcie komunáiných odpadov

zamestnancov pripadajúcich

v zdaňovacom

období je súčet

priemerného počtu

na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý

alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1 a priemerného

počtu osôb a miest podľa § 79 odse-

ku 3 písm. bl zákona:
sadzba 0,0493 x

365

x počet zamestnancov

bl u poplatníka poskytujúceho
sadzba 0,0493 x

365

-

18,00-€l zamestnanec!

rok

reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby:

x počet zamestnancov

+ priem.počet miest určených na poskytnutie
18,OO-€! zamestnanec!

Vyrubenie

poplatku

§6
a splatnosť

služby

rok+ počet miest

poplatku

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§7
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. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný
oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
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 nehnutel'ností, úmrtie ...)Pri trvalom pobyte poplatníkovi zanikne platiť poplatok, ak sa
preukáže OP so zaevidovaným novým trvalým pobytom, a to od dátume prepisu.
§8
Odpustenie poplatku
1/
Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za kalendárny rok, 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 Horný Bar.
2/
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Horný Bar, a to :
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
- potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
- v prípade, že poplatník celý rok je zamestnaný mimo územia SR potvrdenie zamestnávatel'a
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní / pracovná zmluva/
- potvrdenie o celoročnom pobyte na inej adrese, / v štúdiu v zahraničí /
- potvrdenie o zaplatení poplatku za odvoz KO v inej obci alebo mesta, z ktorého je zrejmá dížka
pobytu na území inej obce/mesta.
3/ V prípade, že doklad podl'a 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.
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 podl'a ods. 2/,
nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§9
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec moze na základe písomnej žiadosti poplatníka / sociálna situácia /
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

na zmiernenie

alebo

§ 10
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupitel'stvo v Hornom Bare sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
12.12.2014 uznesením Č. 1/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015
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