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Obec Obid ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom 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 Obid č. 3/2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné
nariadenie obce Obid č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sa mení nasledovne :
1. ) § 3 ods. 2 písm. a) nové znenie: „Stanovenie sadzieb poplatku a hodnotu koeficientu
v nadväznosti na zavedený zber odpadu“
2. ) § 4 ods. 1 nové znenie: obec Obid stanovuje sadzbu poplatku v zmysle § 78 ods. 1
písm. b) zákona 0,061 EUR za osobu a kalendárny deň
3. ) § 7 ods. 2 nové znenie: 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, t.j. 30 dní odo dňa, keď
nastali rozhodujúce skutočnosti
§ 7 podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku ods. 1, nové znenie: 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 aktuálneho zákona.
Podkladmi pre odpustenie, resp. zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne a nespochybniteľné vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia
obce Obid, ako sú:
§ 7 podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku ods. 1
písm. e) nové znenie: potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného
pomeru (nie pracovná zmluva), nevzťahuje sa to na poplatníkov, ktorí denne
dochádzajú do zamestnania do zahraničia.
Písm. h) nové znenie: potvrdenie o štúdiu v zahraničí, na základe potvrdenia
o ubytovaní (potvrdenie z internátu, nájomná zmluva) - 50 %-ná úľava na poplatku,
Písm. i) nové znenie: na základe potvrdenia o ubytovaní študenta mimo trvalého
bydliska (potvrdenie z internátu, nájomná zmluva) - 50 %-ná úľava na poplatku,
§ 7 Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku: Vypúšťa sa odstavec č. 3
Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia ostávajú nezmenené.
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