Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach na základe ustanovenia § 6 zák.
č. 369/1990 Z. z. (v platnom znení) v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch vydáva tento
návrh dodatku č.1/2015 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach

Dodatok č.1/2015 k VZN č. 3/2008 o miestnych
daniach

Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Návrh vyvedený dňa: 12.11.2015
Zvesený návrh: 03.12.2015
Schválení OZ: 04.12.2015
Po schválení vyvesené dňa : 07.12.2015
Zvesené dňa : 22.12.2015
Nadobúda účinnosť :01.01.2016
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MIESTNY POPLATOK
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
2. 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/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k.ú. obce a slúžiacej na
prechodné ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu.
3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods.
2 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 (to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber).
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
- 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, ak nedošlo k určeniu
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zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

alebo

- 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.

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým
zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

6. Sadzba poplatku je:
a) Pre fyzické osoby - obyvateľov i rodinné domy a bytové domy
0,04931 € / osoba/deň za každého člena domácnosti
t. j. 18 € za osobu a rok - za každého člena domácnosti
b) 14,68€ za osobu a za rok

- vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti
slúžiacej na prechodné ubytovanie
alebo individuálnu rekreáciu

c) 37,92€ za rok- fyzická osoba – podnikateľ

d) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivín :0,07 €/ kg

7. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil
poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
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a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom
osoba podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
(IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa
§ 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych
daniach pri zavedenom množstvovom zbere podnikateľský subjekt spolu
s ohlásením oznámi údaje a o počte odpadových nádob, ktoré užíva. Ak
súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona
o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku. Tieto skutočnosti oznámi poplatník správcovi poplatku do 31. 01. príslušného roka.
8. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak
žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.
Vyrubenie a splatnosť poplatku
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
Poplatok je splatný v štyroch rovnakých splátkach, vždy k 31.5., 30.7., 30.9. a
30.11. príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradiť naraz k 31.
05. príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do
pokladnice správcu dane, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet správcu
poplatku v Prima banke, č. účtu 1008737001/5600.
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1.Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených podľa
tohto Dodatku.
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2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a
predloží podklady. že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území mesta. Týmito podkladmi sa rozumie potvrdenie o
hradení poplatku v inej obci, potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia,
pracovná zmluva zo zahraničia alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu.
V prípade zníženého poplatku za študenta je to potvrdenie o návšteve školy,
resp. potvrdenie zo školského ubytovacieho zariadenia
3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1.Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Dolné Lovčice
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Dolné Lovčice.
2.Miestnu daň a poplatky možno zaviesť, znížiť, zmeniť sadzby a určiť
podmienky len k l. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
3. Poplatok podľa tohto dodatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto Dodatku je povinný podať daňové
priznanie prvýkrát do 31. januára príslušného roku.
2.Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií číslo
14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva
v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
3.Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach Uznesením č.60/2015 ruší
Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Lovčice.
4.Obecné zastupiteľstvo v Dolné Lovčicee sa na svojom zasadnutí dňa
04.12.2015 Uznesením č.61/2015.schválilo Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 3/2008
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o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolné Lovčice.

ÚČINNOSŤ

Dodatok bol schválený OZ v Dolných Lovčiciach Uznesením č.61/2015 dňa
04.12.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Lovčice dňa: 7.12.2015
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Dolné Lovčice dňa: 22.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016

V Dolných Lovčiciach, dňa 12.11.2015

František Juriš
starosta obce
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