NÁVRH
VZN Obce Horný Bar : 1/2021 nadobúda účinnosť dňa:

01.01.2022

OBEC HORNÝ BAR

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Bar
č. 1/2021 zo dňa ........................
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare 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 § 77 a 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) Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Horný Bar stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Horný
Bar o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Horný Bar.

(3) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77ods.
2 až 4 zákona o miestnych daniach. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
(4) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
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 obec (ďalej len
"platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne táto
skutočnosť.
(6) V obci Horný Bar je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.
Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 písma) a § 83 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych poplatkoch
- pri 110 l alebo 120l zbernej nádobe a dvojtýždňovej frekvencii odvozu 50,00 eur za rok
- pri 240 l zbernej nádobe a dvojtýždňovej frekvencii odvozu 100,00 eur za rok
- pri 1100 l zbernej nádobe a dvojtýždennej frekvencii odvozu 950,00 eur za rok
Poplatník PO DSS Horný Bar / domov sociálnych služieb pre dospelých / preukazuje
správcovi poplatku využívanie množstvového zberu a platenie poplatku v zmysle § 81 zákona
uzavretím dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.
(7)Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. b) a § 83
zákona o miestnych daniach, nasledovne:
pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach vo výške 30,00 eur za
osobu a kalendárny rok t. j. pre poplatníka
-občana je sadzba 0,08219 € na osobu a kalendárny deň
8/ Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
uloženom na zbernom dvore obce je stanovený na 0,060 €.
a/ Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad do 10 kg (vedro) je 0,60 €.
b/ Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad do 40 kg (fúrik) do 40 kg je 2,40 €.
c/ Sadzba poplatku za dr. stavebný odpad do 80 kg dvojkolesový vozík (kára) je 4,80 €.
d/ Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad do 200 kg ( malý príves ťahaný motorovým
vozidlom )
je 12,00 €.
e/ Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad za veľký príves ťahaný motorovým
vozidlom stavebného odpadu do 400 kg je 24,00 €.

Poplatok za drobný stavebný odpad je obligatórny, platí sa v hotovosti do pokladne
obce Horný Bar u povereného pracovníka zberného dvora.
(9) Správca dane určí poplatok na zdaňovacie obdobie v súlade s § 79 zákona o miestnych
daniach. Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach
koeficient 1.
(10) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“);v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom
osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné
číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. Zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho
obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
(11) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Vyrubenie poplatku a splatnosť určuje § 81a § 81 a zákona o miestnych daniach.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených
obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj
naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti na obecnom úrade, pri odovzdaní
drobného stavebného odpadu bez obsahov škodlivín.
(12 )Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku :
1/ Obec § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach 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) -písomne podaná žiadosti s prílohami preukazujúcimi zánik povinnosti platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia.
b) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
c) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie...) Pri trvalom pobyte poplatníkovi zanikne
platiť poplatok, ak sa preukáže OP so zaevidovaným novým trvalým pobytom, a to od
dátumu prepisu.

3/ 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 Horný Bar.

4/ 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
zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
5/ Doklad o potvrdenie o celoročnom pobyte na inej adrese nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
6/ Doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku sa predkladajú osobitne v
každom zdaňovacom období, v ktorom pretrvávajú dôvody na zníženie alebo odpustenie
poplatku.
(13) Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré obec
ustanovuje takto :
-písomne podaná žiadosti s prílohami preukazujúcimi zánik povinnosti platiť poplatok v
priebehu zdaňovacieho obdobia.
(14) Postup obce proti tvrdosti zákona :
Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka / sociálna situácia / na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím.
(15) Záverečné ustanovenie :
Na vydaní tohto VZN obce Horný Bar sa unieslo obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare
na svojom zasadnutí dňa ...................... uznesením č. …................... a toto všeobecné záväzné
nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2022.

Štefan Bodó
starosta obce

