Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jánovce
č. 4/2014

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

VZN Č. 4/2014
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach v súlade so zákonom č. 582/2004 v y d á v a :
I. Základné pojmy
1.1 Miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa považuje
odpad, ktorý vznikol na území obce Jánovce.
1.2 Poplatníkom je:
- Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
- Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania .
II. Sadzba a určenie poplatku za komunálny odpad
1.1 Sadzba poplatku FO- nepodnikateľ je : 0,045 € na osobu a kalendárny deň
t.j. 0,045 x 365 = 16,425 € /osoba/rok. ( Sadzba môže byť od 0,01 € do 0,11 € osoba/deň )
Na každú ďalšiu zbernú nádobu v jednej domácnosti (pokiaľ je obývaná domácnosť len
jednou rodinou) vyrubí sa mu vyšší poplatok o 1 osobu a kalendárny deň
t.j. 0,045 x 365 = 16,425 € /osoba/rok.
Sadzba poplatku PO a FO- podnikateľ, 110 l zberná nádoba je: 0,11 € na osobu
a kalendárny deň t.j. 0,11 x 365 = 40,15 € /osoba/rok.
Sadzba poplatku PO a FO- podnikateľ, 1 100 l kontajner je : 0,37 € a kalendárny deň
t.j. 0,37 x 365 = 135,05 € /kontajner/rok.
2.2
-

Určenie poplatku :
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
III. Určenie poplatku za požičanie veľkorozmerného kontajnera






3,40 €
16,60 €
33,20 €
99,60 €
3,40 €

do 2 prac. dní
od 3 do 6 prac. dní
od 7 do 14 prac. dní
od 14 do 30 prac. dní
za každý deň nad 30 dní, najviac spolu 497 €

IV. Oznamovacia povinnosť
4.1 Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a/ uviesť svoje meno, priezvisko, titul. Rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, právnická osoba – podnikateľ názov alebo obchodné meno, meno
zástupcu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b/ uviesť identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, a za ktoré platí
povinnosť poplatníka,
c/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
4.2 Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. Správca dane vráti na základe žiadosti
poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v
priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak
poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
 potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
 kópiu úmrtného listu.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.
V. Vyrubenie poplatku a splatnosť
5.1 Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie
5.2 Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
5.3 Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje
poplatok.
VI. Odpustenie poplatku
6.1 Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako
90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
 potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie,
 potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
 potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
 potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
 potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci.
6.2 Správca dane na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok odpustí.
6.3 Doklady preukazujúce dôvody na odpustenie poplatku predloží poplatník do 30 dní odo
vzniku nároku uplatniť si odpustenie poplatku.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto 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 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších
predpisov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 12.11.2014 uznesením č. 25/2014.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobudne právnu účinnosť 01.01.2015
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo
dňa 13.11.2010, schválené uznesením č. 26/2010.
Vyvesené dňa: 13.11.2014
Zvesené dňa: 27.11.2014
V Jánovciach, dňa 13.11.2014

Ľudovít Dubaň
Starosta obce

