O B E C SUCHÉ

Návrh tohto nariadenia (VZN) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 27.11.2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : 14.12.2020

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Suchom dňa 14.12.2020 pod č. : 59

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Suché dňa : 15.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4 /2020
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce SUCHÉ

VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021

V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon
č. 582/2004 Z. z .) a v znení zmien a doplnkov, vydáva pre územie Obce Suché
Všeobecne záväzné nariadenie č. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Úvodné ustanovenie
POPLATOK

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Obec Suché, ako
správca dane v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“ ), určuje pre územie Obce Suché, sadzby poplatku,
spôsob, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, formu a miesto
na zaplatenie poplatku. Ďalej určuje podklady, ktoré má poplatník preukázať pri
vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri odpustení, ako aj dĺžku
zdaňovacieho obdobia a ďalšie náležitosti poplatku.

(1)

Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
okrem biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov
podľa odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. ,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol
zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(2)

Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Suché stanovuje obec v osobitnom všeobecne
záväznom nariadení obce Suché o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Suché.

(3)

Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník
podľa § 77 ods. 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.
Sadzba poplatku
čl. 1
(1)

Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a §
83 zákona o miestnych daniach, nasledovne:
a. vo výške 0,017 eura za jeden liter zmesových komunálnych odpadov
b. vo výške 0,05 eura za osobu a kalendárny deň
c. vo výške 0,035 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín

(2) Pre poplatníkov uvedených v § 77 odst.2 písm. b) a c) je v obci zavedený
množstvový zber.
(3) Za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza poplatok v hotovosti priamo na
zbernom dvore, do pokladne obce alebo prevodom na bežný účet obce.

Povinnosti poplatníkov
čl. 2
(1 )

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 § 82zákona 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.
(2) 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 § 81 a § 81a 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.

(3)

Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí
rozhodnutím ale pre množstvový zber obec určuje :
spôsob platenia poplatku : do výšky 50,-€ do 30.6. kalendárneho roka formu
platenia poplatku : v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo prevodom
na bežný účet obce.
Zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku
čl. 3
(1) Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach na základe žiadosti
zníži poplatok o 50 %, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v
zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce dokladmi:
- potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia
Slovenskej republiky
- potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce na území SR na rok,
v ktorom si uplatňuje nárok na zníženie
- doklad o prechodnom pobyte v inej obci a doklad o zaplatení poplatku v inej
obci , za rok v ktorom si uplatňuje nárok na zníženie

(2) Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach na základe písomnej
žiadosti poplatníka odpustí poplatok, ak poplatník preukáže dokladmi, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce:
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
-hodnoverné potvrdenie o pobyte na území iného štátu, (víza, pracovné
povolenie, uzavretá pracovná zmluva, potvrdenie zo sprostredkovateľskej
agentúry za rok, v ktorom si uplatňuje nárok na zníženie,
potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení alebo zariadení
sociálnych služieb.
Ak je doklad preukazujúci neprítomnosť v mieste trvalého pobytu, alebo
prechodného pobytu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, poplatník je
povinný predložiť aj preklad tohto dokladu do slovenského jazyka.
Doklad, ktorým daňovník preukáže nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, za ktoré si daňovník
uplatňuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku.

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
čl. 4
(1) Poplatok je možné platiť:
- v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Suchom,
- bezhotovostným prevodom na účet Obce Suché,
- poštovou poukážkou.
Spôsob označenia platby poplatku
čl. 5
(1) Daňovník je povinný označiť platbu poplatku variabilným symbolom, ktorý
bude uvedený v rozhodnutí o vyrubení poplatku.
Spoločné a záverečné ustanovenie
čl. 6
(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3 /2019 zo dňa 8.12.2019,
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Suché sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Suchom, uznesením č. 59, dňa 14. 12. 2020

(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021.

V Suchom, dňa 14.12.2020

Jarmila Lopatová
starostka obce

