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KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠUŇAVA
č. 7/2009
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Šuňava č. 1/2005 zo 14.12.2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Šuňava vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods.
1 a 2, § 83 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 nariadení:
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Šuňava v znení nariadenia č.6/2005,
1/2006 a 2/2007 sa mení a dopĺňa takto:
1)

§ 27 vrátane nadpisu znie
§ 27
Sadzba poplatku

1) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,053 EUR za 1 liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov,
b) pri nezavedenom množstvovom zbere
pre fyzickú osobu: paušálny 0,023 EUR osoba a deň
Pre právnickú osobu a podnikateľa :
sadzba poplatku x počet kalendárnych dní x ukazovateľ dennej produkcie
c) Spôsob výpočtu ukazovateľa produkcie sa použije v závislosti od druhu vykonávanej
činnosti poplatníkom
Ukazovateľ dennej produkcie je súčet
priemerného počtu zamestnancov na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré
majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt , vynásobený koeficientom ktorý určí obec a
priemerného počtu ubytovaných osôb alebo miest určených na poskytovanie
služby pripadajúce na určené obdobie ak ide o poplatníka ktorý v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinné služby
d) koeficient pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie je 0,5

2)

§ 31 vrátane nadpisu znie
§ 31
Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku

(1) Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže:
a)že sa v určenom období dlhodobo, najmenej rok, zdržiava v zahraničí
b)že sa v určenom období dlhodobo , najmenej rok, zdržiava v mieste prechodného bydliska
mimo obce Šuňava na území Slovenskej republiky.
(2) Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to aby poplatok
odpustil hodnoverným dokladom:
a) u pobytu v zahraničí preukazujúcim dokladom na príslušný kalendárny rok je potvrdenie od
zamestnávateľa alebo fotokópia pracovnej zmluvy alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie
o povolení pobytu na území iného štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu a pod.
b) s predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad do
slovenského jazyka.
c) pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré majú prechodné bydlisko mimo obce Šuňava na
území Slovenskej republiky preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte
v inej obci alebo meste a súčasne potvrdenie o platení poplatku za komunálne odpady
v mieste prechodného pobytu za príslušný kalendárny rok.
d) V prípade predloženia uvedených hodnoverných dokladov do konca januára bežného roka,
správca poplatku po prehodnotení poplatok nevyrubí.
(3) Správca poplatku občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Šuňava, ktorí sa
preukázateľne súvislé zdržujú mimo tohto pobytu, poplatok vyrubí v pomernej výške k dobe,
po ktorú sa občan zdržuje v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
(4) Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na to aby poplatok
vyrubil v pomernej výške hodnoverným dokladom
a) u pobytu v zahraničí preukazujúcim dokladom na príslušný kalendárny rok je potvrdenie
od zamestnávateľa alebo fotokópia pracovnej zmluvy alebo pracovné povolenie alebo
potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu a pod.
b) s predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad do
slovenského jazyka.
c) pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré majú prechodné bydlisko mimo obce Šuňava na
území Slovenskej republiky preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte
v inej obci alebo meste a súčasne potvrdenie o platení poplatku za komunálne odpady
v mieste prechodného pobytu za príslušný kalendárny rok.
(5) Správca poplatku poplatok zníži ak poplatník preukáže:
a) že je študentom denného štúdia mimo územia obce Šuňava, s výnimkou denne
dochádzajúceho, vo výške 50 % zo sadzby poplatku určenej v § 27 tohto nariadenia,
b) že z dôvodu výkonu zamestnania sa dlhodobo zdržiava mimo obce Šuňava v rámci SR vo
výške 50 % zo sadzby poplatku,
(6) Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré oprávňujú správcu poplatku na zníženie poplatku
hodnoverným dokladom:
a) u štúdia mimo územia mesta podľa ods. 5 písm. a) potvrdením o návšteve školy na
príslušný rok,
b) u dlhodobého zamestnania mimo územia obce podľa ods. 5 písm. b) potvrdením
zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo fotokópiou pracovnej zmluvy
(7) Poplatník si môže uplatniť nárok na odpustenie poplatku, zníženie poplatku resp. platiť
poplatok v pomernej výške podľa odsekov 1 až 6 v príslušnom zdaňovacom období

(kalendárnom roku), na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sú predložené príslušné doklady
vždy v lehote jedného mesiaca:
a)od vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením ohlasovacej povinnosti,
b)od zmeny už nahlásených údajov
c)od zániku poplatkovej povinnosti najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.
Neuplatnenie si nároku na zníženie poplatku určeným spôsobom a v určenej lehote má za
následok zánik nároku na zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období. Poskytnutie
zníženia alebo odpustenia poplatku je podmienené splnením ohlasovacej povinnosti.
(8) Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. Ak u jedného poplatníka vznikne
nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa tohto nariadenia súčasne, uplatní sa
zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.
(9) Vo výnimočných prípadoch, ak nie je známy pobyt poplatníka, môže iný člen domácnosti
potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením.
3)

§ 32 vrátane nadpisu znie
Vrátenie poplatku

1)
Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 31 tohto
nariadenia písomne na obecnom úrade obce po uplynutí kalendárneho roka v lehote do
31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
2) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený. Obec preplatok nižší ako 3,00 EUR nevráti
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Šuňava na svojom rokovaní 11.12.2009 uznesením č. 30/2009.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2010
Vyvesené: 11.12.2009
Zvesené: 28.12.2009

V Šuňave, 11.12.2009

....................................
Stanislav Kubaský
starosta obce

K VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady neboli vznesené žiadne pripomienky.
V Šuňave, dňa 11.12.2009

