ZMENY A DOPLNKY Č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 1/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
(n á v r h)
Obecné zastupiteľstvo v Nandraži sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 83
a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na týchto
zmenách a doplnkoch:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
I. Obsah ČLÁNKU VIII. POPLATOK sa mení takto:
1. Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, lebo v obci nie je zavedený
množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je kalendárny rok.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. V obci nie je zavedený množstvový zber a preto sa sadzba poplatku určuje paušálne na
0,066 € za osobu a kalendárny deň.
Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
v zdaňovacom období je 1.
4. Vrátenie poplatku:
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností a pod.).
5. Zníženie poplatku:
Obec na základe predloženia dokladov poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v
1

zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Nandraž.
Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Nandraž, a to:
a) pri práci v SR vykonávanej mimo územia mesta potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
b) pri prerušovanom pobyte v zahraničí - potvrdenie o zaplatení poistného v zahraničí,
potvrdenie od zamestnávateľa,
c) u žiakov a študentov, ktorí študujú na území Slovenskej republiky mimo územia obce
je potrebné predložiť údaje k zníženiu poplatku na príslušnom tlačive, ktoré tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN,
Doklady a potvrdenia nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na
zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
6. Odpustenie poplatku:
Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže že sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
d) pri dlhodobom pobyte na území iného štátu – potvrdenie o pobyte,
e) potvrdenie školy u žiakov a študentov, ktorí študujú v zahraničí.
Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok
na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
II. Príloha č. 1:
Predloženie údajov k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pre žiaka alebo študenta študujúceho na území Slovenskej republiky
Meno a priezvisko
žiaka/študenta

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

Meno a priezvisko
poplatníka
(zákonného
zástupcu/rodiča)
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Upozornenie:
Žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorí si chcú uplatniť oslobodenie v súlade s VZN,
sú povinní doručiť potvrdenie o návšteve školy.
V Nandraži dňa ....................

.............................................................
Podpis poplatníka (rodiča/zákonného zástupcu)

III. V celom rozsahu sa ruší Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zo dňa 15.12.2015.
IV. Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023.

Mgr. Martina Mišanková
starostka obce

Vyvesené: 11.11.2022

Zvesené:
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