OBEC MALÁ NAD HRONOM

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Malá nad Hronom
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 2/2019

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu FO a PO uplatniť
pripomienku k návrhu v písomnej podobe, elektronicky alebo ústne na Obecnom úrade v kancelárii
OcÚ v Malej nad Hronom.
Návrh VZN

vyvesený na úradnej tabuli:
od 25.11.2019 do .....................
zverejnený na internetovej adrese obce: od 25.11.2019 do .....................
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli: od 25.11.2019 do .....................

Na pripomienkovanie: vyvesený na úradnej tabuli:
od 25.11.2019 do ....................
zverejnený na internetovej adrese obce: od 25.11.2019 do ....................
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli: od 25.11.2019 do ....................
VZN schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. ........................... dňa ...........................
Schválené VZN:

vyvesený na úradnej tabuli:
od ....11.2019 do ....................
zverejnený na internetovej adrese obce: od ….11.2019 do ....................
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli: od ....11.2019 do ....................
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MALÁ NAD HRONOM
č. 2/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Malá nad Hronom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)
v nadväznosti na § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ukladá na
území obce Malá nad Hronom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej iba poplatok) a stanovuje podmienky pre určovanie a vyberanie tohto poplatku
na území obce Malá nad Hronom s účinnosťou od 1.1.2020.
§1
Základné ustanovenie
1) Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady uvedená v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“) a v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákone č.
223/2001 Z.z.“)
2) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
3) Poplatok platí poplatník, ktorým je osoba podľa §77 ods. 2 až 7 zákona č. 582/2004 Z.z.
4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená podľa §77 v odseku 2,
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
5) Pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie
kalendárny rok.
§2
Sadzby poplatku
Základná sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad a drobné stavebné odpady:
1) Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Malá nad Hronom
0,0547 Eur / osoba / deň, 20 Eur/osoba/ rok.
2) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
0,0547 Eur / osoba / deň, 20 Eur/osoba/rok
a. Potravinové obchody, obchody s rôznym druhom tovaru (oblečenie, papier, a i.),
pošta podľa §79 odsek 3 bod a) zákona 582/2004 Z.z.
b. Reštauračné zariadenia, pohostinstvá podľa §79 odsek 3 bod b) zákona 582/2004 Z.
z.

§3
Vyrubenie a platenie poplatku
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 80
zákona č. 582/2004 Z.z.
2) 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.
3) Obec Malá nad Hronom vyrubuje poplatok rozhodnutím podľa § 81 ods. 1 až 3
zákona č. 582/2004. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
4) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
§4
Vrátenie poplatku
Obec Malá nad Hronom 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 nehnuteľnosti).
§5
Zníženie poplatku
Obec Malá nad Hronom na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby 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 Malá nad Hronom.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, a to:
a) Potvrdenie o návšteve školy, študentského domova alebo internátu o ubytovaní týkajúceho
sa daného zdaňovacieho obdobia, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo
územia SR. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území
Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník obci
údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta,
ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného
systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.
b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR, potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní alebo doklad o ubytovaní.

§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaňovacia obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3) Poplatník fyzická osoba- občan, fyzická osoba – podnikateľ aj právnická osoba , sú povinný
zaplatiť poplatok nasledovne:
- poplatok vo výške 10 eur do 31.03. bežného roka
- nad 10 eur v 3 rovnakých splátkach, vždy do 31.marca, 30.júna a 30. septembra každého roka
§7
Odpustenie poplatku
1) 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 Malá nad Hronom.
2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Malá nad Hronom, 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.
3) V prípade, že doklad podľa 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.
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 odseku 2), nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§8
Záverečné ustanovenie
Správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva
obec Malá nad Hronom prostredníctvom starostu a poverených zamestnancov Obce Malá nad
Hronom.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Malá nad Hronom sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Malej nad Hronom dňa: ......................... uznesením č. .....................
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2012, dodatok č. 1/2015
a 1/2018..
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2020.
V Malej nad Hronom, dňa 22. 11. 2019
........................................
Ing. Rita Pásztorová
starostka obce

