VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BÁNOVCE NAD ONDAVOU
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

NÁVRH

Obec BÁNOVCE NAD ONDAVOU
VZN O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Obec Bánovce nad Ondavou, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 3 písmeno c) a odsek 5 písmeno
a) bod 6 a §11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanovením §83 odsek 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2018
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) upravuje:
a) sadzby miestneho poplatku,
b) hodnotu koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov,
c) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného
odpadu,
d) podmienky na vrátenie miestneho poplatku alebo jeho pomernej časti,
e) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník
predložiť pri znížení alebo odpustení miestneho poplatku.

§2
Základné ustanovenia
Obec Bánovce nad Ondavou na svojom území vyberá poplatok za komunálny odpad
a poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín pri zavedenom množstvovom
zbere drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín (ďalej aj „poplatok“).

§3
Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Bánovce nad Ondavou (ďalej aj „správca
dane“).
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ČLÁNOK II.
MIESTNY POPLATOK

§4
Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku za komunálny odpad: 0,0219 € za osobu a kalendárny deň, ročný
poplatok vypočítaný z násobku počtu kalendárnych dní v kalendárnom roku je 8,00 € na
osobu a kalendárny rok.

(2)

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín: 0,055 € za kg.

§5
Hodnota koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
Správca dane stanovuje hodnotu koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie
komunálnych odpadov: 1

§6
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
Poplatník uhradí poplatok za odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade obce v deň odovzdania
odpadu.

§7
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo pozostalému po
poplatníkovi, ktorý umrel (ďalej aj „pozostalý poplatníka“) na základe písomnej žiadosti
poplatníka, alebo pozostalého poplatníka a zároveň preukázaním zániku povinnosti platiť
poplatok predložením dokladov:
a) potvrdenia o zrušení trvalého, alebo prechodného pobytu pri zániku trvalého, alebo
prechodného pobytu fyzickej osoby na území obce,
b) listu vlastníctva, alebo kúpnopredajnej zmluvy pri zániku vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti na území obce,
c) kópiou úmrtného listu pri úmrtí poplatníka.
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§8
Podmienky a preukazná povinnosť poplatníka pre zníženie poplatku
Správca dane zníži poplatníkovi poplatok na 0,0066 € za osobu a kalendárny deň za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Bánovce nad Ondavou na základe jeho
písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov:
a) študenti, okrem študentov denne odchádzajúcich na štúdium: potvrdením o návšteve
školy, alebo potvrdením študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
b) obyvatelia odchádzajúci za prácou mimo územia obce, alebo prechodne ubytovaní
mimo územia obce s výnimkou denne odchádzajúcich: potvrdením zamestnávateľa
o zamestnaní (pracovná zmluva, pracovné povolenie), alebo potvrdením
o prechodnom pobyte, alebo nájomnou zmluvou, v ktorej musí byť uvedené, že
poplatok je súčasťou sumy nájmu spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

§9
Podmienky a preukazná povinnosť poplatníka pre odpustenie poplatku
Správca dane odpustí poplatníkovi poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže,
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce
Bánovce nad Ondavou na základe jeho písomnej žiadosti a predložením niektorého
z nasledovných dokladov:
a) potvrdenia nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby, alebo trestu,
b) potvrdenia zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
c) potvrdenia zariadenia poskytujúceho službu sociálnej starostlivosti pobytovou formou,
d) potvrdenia o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci – ak je poplatník ubytovaný
mimo obce vo vlastnej nehnuteľnosti alebo ubytovaný v prenájme,
e) pracovnej zmluvy, pracovného povolenia od zamestnávateľa a iné, ak sa poplatník
dlhodobo nezdržiava na území obce.

ČLÁNOK III.
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§10
(1)

Doklady, potvrdenia a ďalšie podklady predkladané poplatníkom, ktoré nie sú
v slovenskom, alebo v českom jazyku predloží poplatník spolu s ich prekladom. Doklady
nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka.

(2)

Oznámenia poplatníkov k miestnemu poplatku podané poplatníkmi do 31. 12. 2018
ostávajú v platnosti.
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(3)

Obec podľa tohto nariadenia vyrubí miestny poplatok prvýkrát k 1. januáru 2019.

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od __________________ do __________________

§12
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bánovce nad
Ondavou na svojom zasadnutí dňa ________2018.

§13
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa ________________________

§14
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015.

§15
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2018 (alebo 15-tym dňom
zverejnenia).

__________________________
Ľudmila Ďurčáková
starostka obce
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