Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kováčová č. 81/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Obecné zastupiteľstvo Obce Kováčová vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych
daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadením“) Obec Kováčová
a) ustanovuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu poplatku, spôsob vyberania poplatku, povinnosť poplatníka, povinnosť platenia
poplatku,
c) zníženie a odpustenie poplatku
d) zrušovacie ustanovenia

§2
Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce platí poplatník,
ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona
o miestnych daniach a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec 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) zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť obci
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
3) Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti
jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť obci.
§3
Sadzba poplatku
Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady na obdobie jedného kalendárneho roka :
1) pri zavedenom množstvovom zbere :
a) 0,0094 eura za 1 liter odpadu u právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, ktorí
využívajú zberné nádoby v objeme 110 a 1100 litrov na území obce
b) 0,0250 eura za 1 liter odpadu u právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, ktorí
využívajú zberné nádoby v objeme 7000 litrov (veľkoobjemové kontajnery)
2) pri nezavedenom množstvovom zbere :
a) paušálny poplatok 0,045 eura za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby v zastavanom
území obce ( v intraviláne )
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b) paušálny poplatok 0,072 eura za osobu a deň (od 1.5. do 31.10 kalendárneho roka)
pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a pre fyzické osoby mimo zastavaného
územia obce (v extraviláne).
§4
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1)Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia na území obce užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie,
b) právnickú osobu
-dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie,
c) podnikateľa
-dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
2)Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
v evidencii obyvateľov obce,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.

§5
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik alebo zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti.
§6
Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím. Ak poplatník preukáže, že využíva
množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(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.
3) Vyrubený paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatný :
a) v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka do termínu určeného
v rozhodnutí.
b) ak ročný paušálny poplatok fyzickej osobe nepresahuje 33,19 eura a právnickej osobe
nepresahuje 331,93 eura je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
4) Pri využívaní množstvového zberu:
a) právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia platia obci poplatok :
do 331,93 eura jednorazovo do 15 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu
nad 331,93 eura v troch rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa vystavenia
daňového dokladu, druhá a tretia splátka do termínu určeného v daňovom doklade.
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§7
Spôsob zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku
1) Poplatník môže zaplatiť obci poplatok:
- v hotovosti priamo do pokladnice obce,
- bezhotovostným prevodom na účet obce,
2) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol
povinný uhradiť, obec vráti poplatníkovi vzniknutý rozdiel:
- v hotovosti výdavkovým dokladom z pokladnice obce na obecnom úrade,
- bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet poplatníka,
„§ 7a
Spôsob označenia platby poplatku
1) Platba poplatku (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a)
číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba poplatku uhrádza,
b)
číslom účtu správcu poplatku, na ktorý sa platba poplatku uhrádza, oznámeným
daňovému subjektu obcou,
c)
variabilným symbolom,
d)
špecifickým symbolom,
e)
sumou platby poplatku v eurách a eurocentoch,
f)
informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
2) Platba poplatku poštovým poukazom sa označí ako platba poplatku podľa odseku 1 okrem
čísla účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné
meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
3) Číslo účtu správcu poplatku podľa odseku 1 písm. b) je 2025412/0200.
4) Pri platbe poplatku:
a)
sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia
správcu poplatku, ak ide o platbu poplatku určenú rozhodnutím správcu poplatku,
b)

alebo bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje poplatok rozhodnutím), sa
uvádza (vo variabilnom symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej
osobe podnikateľ a pri právnickej osobe.

5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
1.
prvé dve čísla označujú druh poplatku: 09 – miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
2.
ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa platí
poplatok.
§8
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi (daňovému subjektu) pri zmene
a zániku poplatkovej povinnosti na základe písomnej žiadosti.
2. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť iba za splnenia podmienok určených v § 9 tohto
nariadenia v príslušnom zdaňovacom období.
3. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť iba za splnenia podmienok odpustenia poplatku
určených v § 10 tohto nariadenia v príslušnom zdaňovacom období.
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§9
Zníženie poplatku
1. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce.
2. Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku v zmysle zákona podľa ods.1 je hodnoverný
doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v rámci zdaňovacieho obdobia
mimo obce. Takýmto podkladom je najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva
prácu mimo obce Kováčová (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce
b) potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie
pracovná zmluva)
c) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
d) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
e) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
f) potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta vrátane dokladu o ubytovaní
g) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka
v zahraničí
h) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území a tam si
plní poplatkovú povinnosť za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
3. Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím,
na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku a z dokladu musí byť
zrejmé od kedy a do kedy je poplatník mimo obce. V prípade, že z dokladov jednoznačne
nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, správca dane môže vyzvať daňový
subjekt o jeho doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu.
4. V prípade, že doklad podľa ods.2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
5. Na výzvu správcu dane, daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál
dokladov uvedených v ods.2 tohto ustanovenia. Správca dane môže na základe výzvy
žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené v ods. 2 tohto
ustanovenia.
§ 10
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak je zrejmé, že sa bude poplatník
v zdaňovacom období dlhodobo (celé zdaňovacie obdobie) zdržiavať v zahraničí. Pre účely
uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie.
2. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, podľa ods. 1, je hodnoverný doklad, z ktorého
jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo obce a to najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu
v zahraničí
b) potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4. Na výzvu správcu dane, daňový subjekt je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov
uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia. Správca dane môže na základe výzvy žiadať od
poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia.
5. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti,
v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone
väzby, vo výkone trestu odňatia slobody.
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§ 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
1)
2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Kováčová na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 100/2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013. Týmto dňom
stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 64/2008.

V Kováčovej, dňa 13.12.2012
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.12.2012
Zvesené z úradnej tabule dňa ..................

..............................................
Slavomír Brachna
starosta obce
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