Návrh VZN
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalovec
č. 4/2017
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Jalovec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 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 v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Jalovec
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Komunálne odpady ( ďalej len „KO“) sú odpady z domácností vznikajúce na
území obce pri činnosti fyzických osôb (FO) a odpady podobných vlastností
a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba (PO) alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti PO a FO- podnikateľa. Za
odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich FO na
individuálnu rekreáciu ( zo záhrad, chát a chalúp), alebo na parkovanie
vozidiel používaných pre potreby domácnosti ( najmä garáží) okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky
odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú vo vlastníctve alebo správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátene parkov a cintorínov vo vlastníctve alebo správe obce a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.
(2) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie
alebo ohlásenie stavby.
(3) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, /ďalej len
nehnuteľnosť/ na iný účel ako na podnikanie,
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(4) V obci je zavedený množstvový zber KO pre právnické osoby a FO- podnikateľov.
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§2
Sadzby poplatkov
(1) Správca dane určuje sadzbu poplatku:
a) 0,012 eura za jeden liter KO pre množstvový zber PO a FO- podnikateľov,
b) 0,040 eura za osobu a kalendárny deň za KO pre FO.
(2) Rozhodujúcim obdobím pre vyrubenie poplatku za KO pre FO je:
a) predchádzajúci kalendárny rok,
b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a) – počet kalendárnych dní
v období trvajúcom odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti do dňa zániku
poplatkovej povinnosti.
(3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne
opatrovník.
§3
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
(1) Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber KO platia poplatok na
základe doručeného predpisu, v ktorom je lehota zaplatenia poplatku. Predpis
sa vyrubuje za 6 mesiacov. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným
prevodom alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Jalovci.
§4

Oznamovacia povinnosť
(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 ako aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácností, a ak je poplatníkom osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) alebo
písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné sídlo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní,
odo dňa keď tieto nastali.
§5
Zníženie alebo odpustenie poplatku
(1) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
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(2) Obec poplatok odpustí za určené obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným
spôsobom preukáže, že sa v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava mimo
územia obce. Doklady, ktorými sa preukazujú dané skutočnosti - sobášny list,
doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, nájomná zmluva, správca dane môže po
zohľadnení okolností akceptovať aj čestné prehlásenie platiteľa.
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad dokladu, za preklad zodpovedá poplatník.
(3) Poplatníkovi, ktorý hodnoverne preukáže, že sa na území obce nezdržiaval viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa poplatok zníži o 50%. Podkladom na zníženie
poplatku môžu byť – potvrdenie o štúdiu, zamestnaní v zahraničí, potvrdenie
o ubytovaní mimo obce, potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci a pod..
(4) Poplatník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do
31. januára roku nasledujúcom po rozhodujúcom období a v tejto lehote predloží
príslušné doklady podľa § 5 ods. 2 a 3 tohto VZN.
§6
Vyrubenie a platenie poplatku
(1) Poplatok fyzickým osobám obec vyrubí rozhodnutím. Pri vyrubení poplatku na
daný kalendárny rok vychádza obec z posledných jej známych skutočností.
(2) Ak miestny poplatok vyrubený fyzickej osobe za kalendárny rok v úhrne
nepresiahne sumu 30,- Eur , je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. V ostatných prípadoch v troch rovnakých
splátkach a to najneskôr do 30.marca, 15. júna a 15.septembra bežného roka,
na ktorý sa poplatok vyrubuje.
(3) Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v
splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
(4) Poplatníci, ktorí neobdržia rozhodnutie o vyrubení poplatku do 28. februára
príslušného roka, sú povinní prihlásiť sa do 15. marca na Obecnom úrade
v Jalovci za účelom určenia výšky poplatku.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalovec č. 3/2015.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo
obce Jalovec na svojom zasadnutí dňa .... .12.2017
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
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