Všeobecne záväzné nariadenie obce Obid č. 3/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
______

Obec Obid ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení, v súlade so zákonom SNR č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNOM POPLATKU
č. 3/2019
o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Obid
§1

Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až 83 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.( ďalej len
„zákon“)
§2
Základné ustanovenie
Obec Obid týmto VZN ukladá súčinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 83 zákona.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

1.
2.

§4
Sadzby poplatku
Obec Obid stanovuje sadzbu poplatku v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) zákona 0,061 EUR
za osobu a kalendárny deň.
Koeficient ustanovený obcou v zmysle § 79 ods. 4, písm. a) je 1

§5
1.
2.

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle § 81 zákona vyrubuje poplatok rozhodnutím - na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže
vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz.
§6

1.

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo,
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo,
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Obide.
§7
Podmienky na vrátenie, na zníženie alebo odpustenie poplatku
PODMIENKY NA VRÁTENIE POPLATKU
1) Správca dane rozhodnutím vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na
základe žiadosti o vrátenie preplatku, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v
priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti.

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) skončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci Obid,
b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce najmä kúpnou zmluvou, dohodou
o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy
c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania najmä
dohodou o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy
d) úmrtie poplatníka - preukáže sa úmrtným listom
2) Povinnosťou poplatníka pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti
podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v
znení neskorších predpisov.
3) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť cez pokladňu obecného úradu
alebo bankovým prevodom na oznámené číslo účtu poplatníka.

PODMIENKY NA ZNÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU
Podmienky a podklady na odpustenie, resp. zníženie poplatku
(1) Správca dane rozhodnutím na základe žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na základe podkladov,
že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
obce Obid. Daňový subjekt si nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku uplatňuje
za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona dokladmi na príslušné
zdaňovacie obdobie. Takýmito podkladmi pre odpustenie, resp. zníženie poplatku sú
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hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľné vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo územia obce Obid, ako sú:
potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v
zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Obid v SR (nie pracovná zmluva),
vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k
nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte alebo nájomná zmluva), alebo
dokladu o zapojení sa poplatníka do systému komunálneho odpadu (potvrdenie o
úhrade poplatku za komunálne odpady v mieste výkonu práce za príslušné zdaňovacie
obdobie),
potvrdenie o činnosti (podľa živnostenského registra, alebo obchodného registra)
vykonávanej mimo obce Obid v SR vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v
mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom
pobyte alebo nájomná zmluva), alebo dokladu o zapojení sa poplatníka do systému
komunálneho odpadu (potvrdenie o úhrade poplatku za komunálne odpady v mieste
výkonu činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie),
potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná
zmluva),
potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce v zahraničí, z ktorého vyplýva, že
poplatník v príslušnom zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,
potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
potvrdenie o dennom štúdiu v SR mimo obce Obid vrátane dokladu o ubytovaní
(potvrdenie z internátu alebo nájomná zmluva) - 50 %-ná úľava na poplatku,
potvrdenie vecne príslušného úradu, ktorý preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,
potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území z titulu
prechodného alebo trvalého pobytu, vrátane dokladu o zaplatení poplatku za príslušné
zdaňovacie obdobie,
potvrdenie od agentúry alebo od zamestnávateľa, z ktorého vyplýva, že poplatník v
príslušnom zdaňovacom období vykonáva turnusové práce - 50 % úľava na poplatku
(napr. vodič medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy,
opatrovateľky),
potvrdenie, resp. doklad z odboru živnostenského oddelenia príslušného úradu o
prerušení, pozastavení alebo ukončení živnosti alebo zrušení prevádzky,
Podklady na odpustenie, resp. zníženie poplatku nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
Dátum vystavenia potvrdení uvedených v § 7 ods. písm. „a) až m)“ tohto
ustanovenia, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje
nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku

Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť na základe predmetných
predložených dokladov, cez pokladňu obecného úradu alebo bankovým prevodom na
príslušný účet patriaci subjektu.

§8

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Obide. sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 14. 11. 2019 uznesením č. 44/2019 atoto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.
Toto VZN nahrádza VZN č. 2/2015
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Ing. Monika V a j d a
starostka obce

Dátum vyvesenia nariadenia pred schválením: 25. 10. 2019
Dátum schválenia : 14. 11. 2019
Dátum vyvesenia : 15.11.2019
Nariadenie nadobúda účinnosť :
01.01.2020

