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Všeobecne záväzné nariadenie obce Preseľany
č. 2 /2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Preseľany v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien,
doplnkov a ustanoveniami v súlade s § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2
a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5,
§ 79 ods. 2, § 81 ods. 2, § 82 a § 83, § 98, § 98b, § 99e ods. 9, § 99g a § 103
ods. 5 a súvisiacich ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 79/2015 o odpadoch vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Preseľany č. 2 /2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„nariadenie“).
Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Obec Preseľany podľa §77-§ 83 zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou
od 1. januára 2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje :
- sadzby poplatku,
- pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku,
- podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
- podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má
poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku
- Pri drobnom stavebnom odpade spôsob a lehotu a miesto zaplatenia
poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie
kalendárny rok.

Článok 2

Sadzby poplatku
1. Pre poplatníka uvedeného v § 3 ods. 3 písm. a) , b) a c) zákona
č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov obec stanovuje sadzbu
-paušálny poplatok vo výške 0,04920 EUR za osobu a kalendárny deň
./18 eur je ročná sadzba- priestupný rok/.
2. a) obec ustanovuje množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce Preseľany na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
Preseľany na účel podnikania
b) poplatok pre poplatníka podľa bodu a) sa vypočíta ako súčin počtu
nádob, objemu zbernej
nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby
c) v súlade s § 78 ods. 1 písmeno a/ zákona 582/2004 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov stanovuje obec sadzbu 0,010 € za liter
komunálneho odpadu.
Frekvencia vývozov je stanovená:
1 x 14 dní, t. j. 26 vývozov za rok, resp.
1x 7 dní, t. j. 52 vývozov za rok
d) Obec Preseľany stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu
nasledovne:
a./ Pri frekvencii 26 vývozov za rok:
-

110 litrová nádoba:
120 litrová nádoba:
240 litrová nádoba:
1100 litrová nádoba:

28,60 €
31,20 €
62,40 €
286,00 €

b./ pri frekvencii 52 vývozov za rok:
-

110 litrová nádoba:
120 litrová nádoba:
240 litrová nádoba:
1100 litrová nádoba:

57,20 €
62,40 €
124,80 €
572,00 €

3. Za množstvový zber pre poplatníka – fyzickú osobu stanovuje sadzbu
0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
Účinnosť od 1.7.2016/
Hodnota koeficientu 1.
Článok 3
Spôsob a forma určenia poplatku pri množstvovom zbere
1. Pri subjektoch, u ktorých je zavedený množstvový zber, ktorý je
zadefinovaný vo VZN č. 1 /2015 o odpadoch, sa určuje poplatok ako súčin
počtu vývozov, sadzby a veľkosti zbernej nádoby.
2. Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
je možné zaviesť pre fyzické osoby – podnikateľov s výnimkou subjektov
spravujúcich byty a právnické osoby s výnimkou subjektov spravujúcich
byty.
3. Poplatníkom, ktorí sú zapojení do množstvového zberu obec Preseľany
určí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
4. Poplatník je povinný postupovať podľa § 80 ods.1 zákona c. 582/2004 Z.
z. vo veci vzniku, zániku a zmeny poplatkovej povinnosti (oznamovacia
povinnosť).

Článok 4
Spôsob, lehota a miesto zaplatenia poplatku za drobný stavebný odpad.
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej
hmotnosti drobných stavebných odpadov za deň .
Celková hmotnosť drobného stavebného odpadu vypočíta ako súčet
hmotností uvedených na jednotlivých lístkoch z váhy.
Lístky z váhy založí do evidencie pracovník zberného dvora, ktorý poplatok
zinkasuje na príjmovú potvrdenku /vydá mu ju obecný úrad/ a hotovosť
odovzdá do pokladne obecného úradu najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

V prípade, že túto službu /váženie a evidenciu/ bude v budúcnosti obci
vykonávať právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ dodavateľsky,
odovzdá obci mesačne lístky z váhy a evidenciu, na základe ktorej obec
občanovi vyrubí poplatok.
/Účinnosť od 1.7.2016/

Článok 5
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec Preseľany vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na
základe žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť
platiť poplatok a preukáže splnenie nasledovných podmienok :
Splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa §
80 ods. 2 zákona c. 582/2004 Z. z. a
predloženie podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvedených
v oznamovacej povinnosti (doklad o zrušení trvalého pobytu, doklad
o zrušení prevádzky).
2. Po splnení vyššie uvedených podmienok obec Preseľany upraví poplatok
dodatočným rozhodnutím.
Preplatok vráti poplatníkovi na základe právoplatného dodatočného
rozhodnutia a písomnej žiadosti, v ktorej poplatník uvedie, kde má
správca dane vzniknutý preplatok vrátiť bezhotovostným platobným stykom
( číslo účtu/kód banky a IBAN). Pokiaľ poplatník vo svojej žiadosti
neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave, obec Preseľany vráti poplatok
v hotovosti prostredníctvom pokladne obce Preseľany.

Článok 6
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec Preseľany na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok na 50 % za
osobu/kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
splnenie
podmienok podľa § 82 ods. 2 zákona c. 582/2004 Z. z.:

Podklady poskytnutia poplatkovej úľavy :
a) Štúdium na strednej alebo vysokej škole mimo územia Preselian.
Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej
úľavy je :
potvrdenie o štúdiu (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia
vrátane a doklad o ubytovaní za uvedené obdobie.
( potvrdenie z internátu alebo nájomná zmluva).
b) Miesto výkonu práce mimo územia Preselian,
Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej
úľavy je :
- výkon práce na území Slovenskej republiky :
. potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že
poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Preseľany
a doklad o ubytovaní v mieste zamestnania alebo . potvrdenie činnosti
vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia mimo
obce Preseľany a doklad o ubytovaní,
- výkon práce mimo územia Slovenskej republiky :
. potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že
poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu alebo
. potvrdenie činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v
zahraničí alebo . doklad o ubytovaní v mieste zamestnania alebo
. potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí alebo
. v prípade ak je zamestnaný ako opatrovateľ, prehlásenie od rodiny, ktorá
túto fyzickú osobu zamestnáva a potvrdenie o prechodnom pobyte alebo
. potvrdenie o zaplatení poplatku podľa platnej legislatívy príslušného štátu
za miestne dane a poplatky alebo. doklad preukazujúci pobyt v zahraničí
alebo . potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencií poplatníka v
zozname
nezamestnaných v príslušnom štáte alebo
. potvrdenie od zamestnávateľa o dĺžke pracovných turnusov v zdaňovacom
období, ak poplatník vykonáva turnusové práce.

c) Pobyt mimo územia obce Preseľany,
Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej
úľavy je
potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku a potvrdenie
obce
o dĺžke obdobia, v ktorom bol poplatník v mieste prechodného pobytu.
Cestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na
zníženie
poplatku.
Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je poplatník povinný
predložiť
v bežnom zdaňovacom období .
.
2. Obec Preseľany na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za
obdobie, za ktoré
preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2
zákona c.
582/2004 Z. z.
Podklady pre odpustenie poplatku :
- potvrdenie o hospitalizácii a jej dĺžke v zariadení poskytujúcom služby
zdravotnej starostlivosti,
- potvrdenie o umiestnení a jeho dĺžke v nápravnovýchovnom zariadení,
- potvrdenie o umiestnení a jeho dĺžke v zariadení sociálnych služieb
pobytovou
formou.
Cestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na
odpustenie
poplatku.
Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku je poplatník povinný
predložiť
v bežnom zdaňovacom období.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 1 nie je slovenskom alebo v českom
jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný
preklad).
4. Poplatník je povinný na základe vyžiadania predložiť k nahliadnutiu
originál podkladov v ods. 1 a 2 tohto ustanovenia.

5. Obec Preseľany môže od poplatníkov žiadať doplnenie aj iných dokladov,
ktoré preukazujú pobyt poplatníka mimo obce Preseľany.
6. Obec poplatok odpúšťa bez podania žiadosti:
a/ ZŠ s MŠ Preseľany a jej zariadeniam
b/ Cirkvi- Farský úrad v Preseľanoch
c/ deťom narodeným v priebehu kalendárneho roka
d/TJ SLOVAN Preseľany – športové kluby
e/ Klub dôchodcov Preseľany
Článok 7
Vyrubenie, splatnosť a zaplatenie poplatku
Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, v ktorom
budú určené splátky, lehota a spôsob zaplatenia poplatku.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec
vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím , začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov uvedených
v rozhodnutí:
a/ bezhotovostným prevodom
b/ hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
c/ hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Preseľanoch.
Článok 8
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:
VZN obce Preseľany č.4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. VZN obce Preseľany č. 2 /2015 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad bolo schválené na zasadnutí OZ Preseľany
dňa 27.novembra 2015 uznesením číslo 131/2015.
2. VZN obce Preseľany č.2 /2015 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad platí na území obce Preseľany.
3. VZN obce Preseľany č.2 /2015 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.
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