VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NAMADENIE
OBCE POPROČ
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

V ť< t-Í V-

V2EN O NIESTNON POPIATKU ZA KONUNÄLNE ODPADY A DROBNÉ STAVUNÉ ODPADY

Obec Poproí. v súladc s ustenDveniami §6 odscfc 1 zďcona fi. 369/1990 Zb. o obecnom aiadcní v

znenf neskorších predpisov (ďalcj aj "zákm o obecnom zriadenÍ") a v súlade s ustanoveniami §83

odsek 1 zákona fi. 5820004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplaíku za komunálne odpady
adrobné ^etaé od,>dy vz^ nesko^b pndpi^ ^ ^ "^, <,<,.^ ^.,

vydávatoto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NAMADENIE
äatô/2019

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

ČLÄNOKL
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1

Pndmcttpnvy

VScobecoc závflzné nariadenie obcc (ďalej aj " nariadenle ") stanovuje:

a) sadzby nriestneho poplatku a kon.uaálnc odpady adrobné stavcbní odpuly (ďalej aj
"pqptotoŕ"),

b) hodn(rtukocficieBitu|;TOStanovenieukazovateráparodidticielEDmunďiycfao(4iadov,
c) podmÍcnlgrnavi'iteaicpoplaťkMalebojchopoincEmgiÍasti,

d) lwdnuenky,kte)i^chsptaeDÍemápoplatnífcFreukAzafapodklad^.ktoi<iitó
prcdložíť pri znlženi alcbo odpustení poplaíku.
fi2
Ztkladné natanovcnta

Obcc Poproč na svojom území ukladá poplatok bez zavcdenia množstvového žbem

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
§3

Správu poplatku vykonáva obec Poproé.
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V2N O NIESTNON POPLATKU ZA KONUNÁLNB ODPADY A DROBNŕ STAVBBNÉ ODPADY

ČLÁNOKH.
MIESTNY POPLATOK
§4

Sadzba poplatku

Obec stanovigc sadzbu poplatku bez zavcdcnia množstvového zberu komunálnych
odpadov: 0,0685 / osoba a kalcndámy dtíL Poplatok je urôený vo výfike: 25,00 /
osobaakalendámyrok.

85

Hodnota koeflcientu prc výpoťct nkazovtePa prodnkcte komnnálnych odpadov

Obastaaovuje hodnotu koeficientu pre výpočet ukazovatcFa produbáe komunálnych
odpadov: 0,2.

§6

Podmlenky a prenkazni povhinoať poplatnfka
na vrátenie poptofku, alebo jcho pomcracj čaití

O) obec vräi TOlatoik, alcbo jeho pomcmú Časť poplatafkovi, ktorému zanikla povinnosť
platíť poplatok v priébehu zdaňovacieho obdobia na zdklade jôho žiadostí ovrátanie
poplatku. alebo jeho pomemej časti (ďalg aj "žiaďosť'1) s uvedenfm dôvodu zániku

povfamosä plaUf poptatok. Poptaarik kjäadorti priIoH vlistimg podobe dotíady
pieulaBigúce däfvod z&riku povumostí platíť poplatok uveden^ v žiadoistí:

a) ^^povedc,atebod(^ozntofzialuvyoi^meprizänlkuptávapoplatoíka
užfvať nehnuteFnosť na úzcmf obcc,

b) ďalSie d^.jednoauč^preukazujúcezfimkpovimiortiplatifpopltíok. ktoiých
prcukaznú spôsobilosť obec poaúď individuálne.

(2)

obccvr&i P°pÍstok> alcbo jeho pomemú Ôarf pozostalému po poplatníkovi, ktoiý umrel
(ďdg w"po>>lalyp<,plamlh.") na zäkladejeho íiadostí o vrátanie poplatku, .kbojeho
pomcmcj časrd s uvedenlm dôvodu zóniku povinnosti platíť poplatok. Pozostdý
poplatnflEa k fiadostí priložf v Ustímiq podobe kópiu úmrtnäio listu.

(3) aados.ov^.popl^bojehopo^j^^popl^o^vpod^a
obecnéhoúradu obce. alebo zafile v Ustímier podobc prostredníctvom poStovébo úradu,
alebo kuriéra na pofitovú aáresu obecného éradu obce.
(4)

Obcc môže v súlade s ustanovemami osobítnébo predpisu' požadovať od poplatoflca,
torimu ^iUa povtaosf ptóti- poptok >j p^dlotaue v ,ov zpri.h^ch
zdrojových r^gistrov v listínnej podobe.

!j[!xZ?!lL6:^?ÍF7^??íz-'.2u ° D!cktw:^h °Patrmiaob na zBiímranie admuustntfmq zóťaže

^^MfimÄ.??énwvaeW .'^a ° zfflcnc . ^^ ><W~^W.> pnrti
byrokracH) v znenf neskoršfch predpisov
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VZN O NIBSTNOH POPIATKU ZA KONUKÄLNE ODPABV A DKOBNt TAVBBNÉ ODPADY
§7

Podmicnky a prcukami pOTinnoať poplatnlka pre mfitenle / odputente poplatku
0)

Obec znfiS poplatoflcoví poplatok o 50 % za obdotíe, kedy sa viac ako 90 dní

vzdaňovacom období nezdriSavg, atóbo nezdräaval na úzcmí obcc na zátíaáe jcho
pisomnej žiadosti o znížcmc poplatícu (ďalq aj "žladasf") s uvcdením dôvodu, pre ktoiý
sa na úzeraí obce ncairiSava. alebo nczdriSavaL Poplatník käadosti pritožf v listinnej
podobe doklady preukazujúcc dftvod uvedený v žiadosti, ppe ktotý sa na územf obcc
nczdriäava, alebo nezdriäaval:

a) potvrdenÍe onávStcve äkofy a zárovcň potvrdenie oprecfaodnom ubytovanf
vStudaitskamdomove,alebovmtemáte.alcbok6piu2mluvyo kritkodobom nápne
bytu^ akjc poplatníkoro Student Studujúci numo SIovenskej republiky,

b) povinné údaje,2 ak je poplatn&om Student ätudujúci vrómci SIovenaifcBj republiky
mimo regtón obce, s výnimkou fitudcata dcnnc docháázaiúceho do Skoly,

c) pracovnú zmluvu smiestom výkonu práoe azárovcň kúpiu zmluvy oprechodnom
ubytovanf vmieste výbmu prócc, ak je poplaíník zamestnaný mimo región obce,
svýnimkou dcnuého dochádzania do zamestnama.

(2)

Obec odpustf poplatníkovi poplatok za obdóMe, kecfy sn viac ako 90 dní v zdaňovaoom

období nezdriSava, alcbo nezdržiaval na území obce na zfldadc jeho písomncj áäadosti
oodpustenie poplatícu (ďahg aj .ďadfcuŕ") suvedcním dôvodu. pre khaý sa na famí

oboc nezdriäava, alebo nezdriäaval. Poplataík kfiadosti priložf vUstinnej podobe
dokla^y preukaagúcc dôvod uved^ v žiadostí. pn> ktoiý sa aa úzcmí obce nezdriäava.
alebo nezdriäaval:

a) patndeme zariadenia poskytujúceho službu zdravotnq starostíivcsti, alebo službu

sociďnej starostlivosti pobytovou fomiou, akje poplatnDcom Mient takrfho zariadcma,
b) potndenie nápravno-výchovného zariadeaia o výkonc vfizby, akjc poplatnfkom osoba
vo výkonc trestu,

c) vsAUseme o nepravidclnom vyuävanl nehnuteFhosti na tanÍ tíbcc na tí6dy
víkendovcj rekreáde, ak Jc poplatnflcom vlastaík, alebo n^omca nehmrtcroosti mi

území obcc. bcz trvalďho, alcbo prcchodného poliytu v obci, kton^ neihnutefaosf
^yužlva nepravidelnc na úôcty vDEeadflfvq'nkreécic, atebo ako chahyu.

d) ďalÍÍch dokladov, jednoznflônc preukazujúdch poôet dní pobytu poplatníka mnno
obce, ktdých preukaznú spôsobilosť sprivca dane posúdi individuňlne.

(3) Žiadosf ozmferie popUku. debo oodpustenie popl^ku podi poplatnfk o>ta>
vpodsteFDi obccného úradu obccs> debo z^1R vtístinnqj podobe prostrednfctvom

poStového úradu, alcbo kuriéra na poBtovú adresu obecného úradu obce.

(4) Obecm6&vsúladcsustanoveiuamiosobftnäiopredpisu3pofiuiovaťod poplatnfka,
ktdý íiada ztífcnie, alebo odpustenie poplatku aj pndlofenie výpisov zprfalitíných
zdrojových registrov v listumej podobc.

23 }82 odscfc 2 zíkona o miestnycfa daniach

[l^dseÍE_6.z5ama?'l77/2018 z- z. oniektai^di opatrcniach naznižovuue admmistratfvnej zóťažc

2SniafenM&>tómov ^ -rfBya °zmnu * ^^ '"^ >-k°°°v ŕto. v^
byrokracií) v zuctri ncskorSích prcdpisov
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VZN O NIESTNON POPLATKU ZA KONUNALNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

(5) Doklad, ktoiý nie Je v slovmskom, aJcbo v Ceskom jazyku doloží poplatnfk prekladom
dokladu do slovenskéhojazyka. Obec nepoäaduje éradnc overeaý pretíad.

ČLÁNOKffl.
FRECHODNÉ USTANOVENIA
§8
(1)

Oznámenia pophtfnlkfl kpoplatku podané pqptatafkum do 31, 12. 2019 ostávajú
v plataosti. Ozaaamovacia povumosf* poplataíka týmto nic je doflmutá.

(2)

Obec podTa tohto nariadcma vyrubí poplatok prvýkrót k 1. janufim 2020.

ČLÁNOKIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVE^fIA
§9

Návrh VScobecne záväzného nariadaria bol zverejnený na úradncj tebuli obce ana
wd>ovomsldleobccod 10.11.2019 do 25.11.2019.

§10

Na Väeobecne závSznom nariadcní sa uznieslo Obecné zastupÍtcFstvo obce PoproČ na
svojora zasadnutf dôa 13.11 2019.

§11

VSeobccne záväzné nariadenie bolo vyhláseaé vyvescsnfm na úradncj tabuli obce
a zverejncné na webovom sídte obce dfia 13.12.2019.

§12

Nadobudnutfm účinnosti tohto VSeobecne závfizného nariadenia strócajú účimiosť
ustanavema §13 a §14odsek4 všeobecne závfiZDéhonariadeniač. 2/2014.

4 ff80 rikDnao micstnych daniach
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VZN O KIESTNON POPLATKU ZA KONUNÄLNE ODPABY A DROBNÉ STAVBNÉ OUŕADY

§13

Väeobccne závämé nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.

Ing. Iveto Komorová Hifovská
starosfkaobcc
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