Obec Gyňov v súlade s ustanovením § 6 odseku 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 83 a § 103
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
NÁVRH

VŠEOBECNE

ZÁVAZNÉ

NARIADENIE

OBCE

O POPLATKU NA ÚZEMÍ OBCE GYŇOV
číslo :

3/2015

ČASŤ
ÚVODNÉ

I

USTANOVENIE
§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Gyňove podľa § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov u k l a d á s
účinnosťou od 1. januára 2016:
p o p l a t o k za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
2. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce Gyňov, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu.
3. Správu poplatku vykonáva Obec Gyňov (ďalej len „obec“) a poplatok je príjmom
rozpočtu Obce Gyňov.
4. Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie.
5. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky
rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho
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odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené
nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých
nákladov podľa § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, hradí obec z miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iné účely ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností
ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
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.
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto
ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí;
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
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§ 3
Sadzby poplatku a určenie poplatku
1. Urečenie poplatku pre poplatníkov:
a) sadzba poplatku x počet kalendárnych dní: 0,0384 € /osoba/deň, t.j. 14,02 € na
osobu/rok u osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v obci,
b) sadzba poplatku x počet kalendárnych dní x ukazovateľ dennej produkcie (priemerný
počet zamestnancov u poplatníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b a c),
c) sadzba poplatku x počet kalendárnych dní x ukazovateľ dennej produkcie (počet
miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby),
d) sadzba poplatku x počet kalendárnych dní: 0,0338 € /osoba/deň, t. j. 12,34 € na
osobu/rok pre poplatníka, ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely ako na
podnikanie, pozemok ktorý je v zastavanom území obce, nemá v obci trvalý ani
prechodný pobyt a užíva tieto nehnuteľnosti sezónne,
e) sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je
0,015 €.
2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje) v prípade určeného zástupcu aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa
§2 ods. 1 písm. b alebo písm. c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
3. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
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§4
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, každoročne za celé zdaňovacie obdobie.
2. 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.
§5
Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach, prvá splátka do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia druhá splátka do 31.07. príslušného
kalendárneho roka.
§6
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec Gyňov odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti
doručenej obci:
a) Ak sa poplatník viac než 90 dní (zdaňovacie obdobie) zdržiava v zahraničí, po
preukázaní hodnoverného dokladu, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to aby
poplatok odpustil:
- pri pobyte v zahraničí preukazujúcim dokladom na príslušný kalendárny rok je
potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení
pobytu na území iného štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu a pod.,
- pod preukazujúcim dokladom, ktorý oprávňuje správcu poplatku na odpustenie
poplatku sa rozumie aktuálne potvrdenie na príslušný kalendárny rok,
- s predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad
do slovenského jazyka.
Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to aby poplatok
vyrubil v pomernej výške hodnoverným dokladom:
- pri pobyte v zahraničí preukazujúcim dokladom na príslušný kalendárny rok je
potvrdenie od zamestnávateľa alebo overená fotokópia pracovnej zmluvy alebo
pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu alebo
potvrdenie školy o štúdiu a pod.,
- s predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad
do slovenského jazyka.
b) Ak sa poplatník viac než 90 dní zdržiava v mieste prechodného pobytu mimo územia
obce Gyňov na území Slovenskej republiky. Po preukázaní skutočnosti, že vyplatil
poplatok za odpad v mieste prechodného pobytu (potvrdenie obce resp. pokladničný
doklad obce).
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c) Ak nie je známy pobyt poplatníka, môže iný člen domácnosti potvrdiť túto skutočnosť
čestným vyhlásením.
2. Obec Gyňov zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka o:
-

50 % z poplatku - pre obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, ktorí sú
študentmi študujúcimi na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia).
Podmienkou poskytnutia zníženia sadzby je predloženie potvrdenia z VŠ alebo SŠ
o dennom štúdiu na území SR a dokladu o ubytovaní na internáte.

3. Poskytnutie zníženia alebo odpustenia poplatku je podmienené splnením oznamovacej
povinnosti.
4. Spôsoby vrátenia poplatku :
-

v hotovosti v pokladni obce,

-

poštovým peňažným poukazom,

-

bezhotovostným prevodom na účet poplatníka.

V prípade preplatku, (resp. pomernej časti poplatku), je potrebné podať zo strany poplatníka
písomnú žiadosť o vrátenie preplatku, (resp. pomernej časti poplatku), adresovanú správcovi
poplatku – Obci Gyňov, v ktorej je potrebné uviesť spôsob vrátenia poplatku. Pri
bezhotovostnom prevode z účtu obce na účet poplatníka je potrebné uviesť aktuálne bankové
spojenie.

ČASŤ

II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 10.12.2015 uznesením č. /2015.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť pokutu podľa
osobitného predpisu.
4. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon SNR
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Daňové konanie ako i úkony spojené so správou miestnych daní a poplatku podľa tohto
nariadenia na území obce vykonáva Obecný úrad v Gyňove.
5

6. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
7. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2013 – o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Gyňov.
V Gyňove, dňa .12.2015

…......……….............
Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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