Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákopčie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 2/2019
Obec Zákopčie v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 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 v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákopčie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2019
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
§2
Základné ustanovenie
Obec Zákopčie týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01. 01. 2020 poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona
č.582/2004 Z. z.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre zníženie, vrátenie alebo odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Platiteľom poplatku je vlastník, správca, nájomca príp. užívateľ nehnuteľnosti alebo bytu.
Ak je nehnuteľnosť alebo byt v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca
určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu, určí platiteľa správca dane.
Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.

§5
Sadzba poplatku
1. Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby 0,0603 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 22,00 € za osobu na zdaňovacie obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Obec Zákopčie stanovuje sadzbu poplatku 0,0306 € / liter odpadu právnickej osobe podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území
Obce Zákopčie a u ktorého je zavedený množstvový zber.
3. Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín sa stanovuje vo výške 0, 050 €/kg .

§6
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Zákopčí.
§7
Vrátenie poplatku
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
2. Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi alebo je dlžníkom Obce Zákopčie.
Dokladmi preukazujúcimi danú skutočnosť sú:
a) potvrdenie o zmene trvalého a prechodného pobytu mimo územia obce
b) vypovedanie zmluvy o nájme alebo užívaní nehnuteľnosti
c) úmrtie / úmrtný list /.
§8
Odpustenie poplatku
1. Správca dane odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý sa viac ako
90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
2. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo
pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie / v prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný
preklad. Poplatník pravdivosť prekladu potvrdí svojím vlastnoručným podpisom/.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
- potvrdenie o štúdiu
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenie zamestnávateľa o práci mimo obce s poskytnutým ubytovaním

3. Spolu s dokladmi preukazujúcimi odpustenie poplatku je poplatník povinný obci preukázať obdobie, počas ktorého sa nezdržiaval na území obce.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§9
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Toto VZN ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zákopčie č. 4/2012 zo
dňa 14. 12. 2012 a všetky jeho dodatky.
§ 11
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Zákopčí sa uznieslo na vydaní VZN č. 2/2019 na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2019 uznesením č.85/2019.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020.

Ján Slaninák
starosta obce

