OBEC H O R N Ý P I A L

Všeobecne

záväzné nariadenie

Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
č. 1 / 2019

Č. spisu: ....../2018
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Obec Horný Pial v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 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 (ďalej len „VZN“)

o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce H o r n ý P i a l
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady u r č u j e a ukladá s účinnosťou od 1. januára 2019 vyberanie
a platenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Pial.
§2
Sadzba poplatku
1. Obec na území obce Horný Pial ustanovuje sadzbu poplatku
a) za miestne komunálne odpady na osobu a kalendárny deň :
b) za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín:

0,0548
0,0548

€
€

§3
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje za celé zdaňovacie obdobie ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo
písm. c) zákona.
2. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov je súčet :
a) počtu osôb vykonávajúcich podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť
v priestoroch prevádzkarní vynásobený koeficientom
b) priemerného počtu lôžok v ubytovacom zariadení vynásobený koeficientom
( pri stanovení ukazovateľa dennej produkcie sa predpokladá vzhľadom na
miestne podmienky kapacitné využitie 0,8 x a sezónne obsadenie 0,5)
c) priemerného počtu miest určených na poskytnutie služby v pohostinských,
stravovacích zariadeniach, kaviarňach vynásobený koeficientom
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0,40
0,40

0,10

d) priemerného počtu zamestnancov v zdaňovacom období a koeficientu

1,00

3. Povinnosť platenia za drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie.
§4
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť všetky údaje rozhodujúce
na určenie poplatku, na vzorovom tlačive určenom obcou.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný poplatník oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
§5
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku
1. Poplatníci môžu poplatok za komunálne odpady uhradiť na základe rozhodnutia vydaného
správcom poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou do výšky 300 € do pokladnice obecného úradu.
2. Vyrubený poplatok za KO je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, alebo v lehote a v splátkach určených správcom poplatku v rozhodnutí.
3. Poplatok za drobné stavebné odpady sa uhrádza v hotovosti do pokladnice obecného úradu
ihneď po odovzdaní na úložisku obce, pričom mu bude vystavený doklad o úhrade. Výška
poplatku je závislá od množstva odovzdaného DSO.
§6
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak
mu zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok v dôsledku odhlásenia sa z trvalého pobytu
alebo z prechodného pobytu na území obce, prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľností
nachádzajúcich sa na území obce do vlastníctva inej osoby, zániku práva užívať nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie, zániku práva užívať nehnuteľnosť na účely podnikania, alebo
z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka , pokiaľ je žiadateľ poplatníkom v mene zosnulého.
2. V prípade úmrtia poplatníka, žiadateľovi o vrátenie pomernej časti poplatku vznikne nárok iba
v prípade, že si tento preplatok uplatní v dedičskom konaní.
3. Skutočnosti uvedené v ods.1 poplatník preukáže najmä: potvrdením o novom trvalom pobyte,
alebo odhlasovacím lístkom z prechodného pobytu, kúpno-predajnou zmluvou o predaji
nehnuteľnosti, dokladom o ukončení nájmu, oznámením o zrušení prevádzkarne na území
obce, úmrtným listom a pod. Skutočnosti podľa ods. 2 žiadateľ preukáže rozhodnutím
z dedičského konania.
4.
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§7
Podmienky na zníženie poplatku
1. Správca poplatku na základe písomného oznámenia zníži poplatok fyzickej osobe s trvalým
pobytom na území obce, za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Podmienkou na zníženie poplatku je, že poplatník ku dňu podania oznámenia o nezdržiavaní
sa na území obce nemá nedoplatky na poplatku.
2. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov za
každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
3. Správca poplatku na základe písomného oznámenia poplatok podľa § 7 ods. 1 tohto
nariadenia zníži o 50,00 % za osobu a kalendárny deň.
Podkladom pre uplatnenie zníženia poplatku podľa ods.1. je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia mimo
územia obce.
Takýmto dokladom je:
a) potvrdenie, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva
prácu mimo obce (okresu) (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, ktorý preukazuje
ubytovanie v mieste výkonu práce ( vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom
pobyte, nájomná zmluva), alebo
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo obce (okresu) a dokladu, ktorý preukazuje
ubytovanie v mieste výkonu práce ( vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní,
nájomná zmluva) alebo dokladu o zapojení sa poplatníka do systému zberu komunálneho
odpadu v inej obci, alebo
c) potvrdenie školy o štúdiu mimo miesta trvalého pobytu vrátane potvrdenia študentského
domova alebo internátu o ubytovaní, alebo zmluvy o ubytovaní alebo nájomnej zmluvy
o prenájme bytu, alebo
d) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná
zmluva), alebo
e) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, z ktorého
vyplýva že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí, alebo
f) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, alebo
g) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo
h) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, alebo
i) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, alebo
j) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname
nezamestnaných v príslušnom štáte, alebo
k) iný hodnoverný doklad preukazujúci pobyt, zamestnanie, alebo štúdium v zahraničí.
4. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový
subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku. Z dokladu musí byť
zrejmý počet dní
neprítomnosti poplatníka v obci. V prípade, ak z dokladov jednoznačne nevyplýva počet
dní pobytu poplatníka mimo obce, správca dane môže vyzvať poplatníka o ich doplnenie, resp.
o predloženie iného dokladu.
Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, musí poplatník
správcovi dane predložiť s prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením.
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5. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia podaním písomnej žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa ods. 4 , nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
6. Správca poplatku ustanovuje zníženie sadzby poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba
staršia ako 62 rokov o 30 % za osobu a kalendárny deň. Podkladom pre zníženie poplatku
podľa ods. 7 je vlastná evidencia obyvateľov obce a ohlásenie poplatníka k poplatku za KO a
DSO.
§8
Podmienky na odpustenie poplatku
1. Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok za zdaňovacie obdobie odpustí, ak sa
poplatník v určenom období:
a) dlhodobo zdržiaval v zahraničí,
b) bol vo výkone trestu odňatia slobody, alebo umiestnený v zariadení poskytujúcom
služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom
zariadení, v detskom domove a pod.
c) je poplatníkom v inej obci.
Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie.
Poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.
2. Podmienkou na odpustenie poplatku podľa ods. 1 je predloženie hodnoverného dokladu, z
ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka za celé zdaňovacie obdobie mimo územia
obce a to najmä:
a) potvrdenie v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva
prácu v zahraničí ( nie pracovnú zmluvu), alebo
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí, alebo
c) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí, alebo
d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, alebo
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí ( za akademický rok od 1.septembra predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a za akademický
rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho
zdaňovacieho obdobia), alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho
obdobia, alebo
f) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, alebo
g) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, alebo
h) potvrdenie o platbe dane z príjmov v zahraničí, alebo
i) potvrdenie úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí, alebo
j) pracovné povolenie na území iného štátu, alebo
k) kópia karty o pobyte občana Európskej únie, alebo
l) rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody, alebo
m) potvrdenie zariadenia o výkone trestu odňatia slobody,
n) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti, sociálnej
starostlivosti, reedukačného zariadenia, alebo detského domova
o) potvrdenie inej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území ( potvrdenie o pobyte) a
dokladu o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v príslušnej obci,
(potvrdenie obce, alebo rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka, nie za
nehnuteľnosť a doklad o úhrade poplatku), alebo
p) doklad o nevyužívaní nehnuteľnosti na území obce Horný Pial ( poplatníci, ktorí nemajú
na území obce trvalý alebo prechodný pobyt).
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3. Doklad vystavený v úradom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje musí poplatník predložiť
správcovi s prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením.
Správca dane môže na základe výzvy žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako
sú uvedené.
4. Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku najneskôr do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia podaním písomnej žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
§9
Postup pre zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
1. Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke
obce dňa: 28.11.2018. Zvesený bol dňa 13.12.2018.
2. Na prijatí ,,Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 1/2019 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ sa Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial
uznieslo dňa 13.12.2018 uznesením č. 13/2018.
3.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli obce a zverejnením na domovskej internetovej stránke obce dňa 14.12.2018.
Účinnosť nadobúda 1. januára 2019.

4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial o poplatku
za KO a DSO č. 8/2015.
V Hornom Piale, dňa 14.12.2018

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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