Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Kráľovce – Krnišov
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č.3/2015
§1
Základné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovciach – Krnišove podľa § 11 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 ods. 2 a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení
neskorších predpisov ukladá s účinnosťou od 1. januára 2016:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§2
Predmet poplatku, poplatník
1/ Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií
a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb, a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu.
2/ 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 iný účel 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.
3/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

4/ Ak má osoba podľa odseku 2 písmena a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) 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. To neplatí, ak
sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.
§3
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1/ Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 2 písm. a)
tohto VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide
o poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) tohto VZN.
2/ Obec určuje sadzby poplatku takto:
a) za fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt je sadzba poplatku
stanovená vo výške 0,0357 € za osobu a kalendárny deň / výška poplatku
za kalendárny rok – 13,00 €/
b) za fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý pobyt a ktorá vlastní v obci
rodinný dom a užíva ho na rekreačné účely je sadzba poplatku stanovená
vo výške 0,0357 € za osobu / vlastníka nehnuteľnosti/ a kalendárny deň /
výška poplatku za kalendárny rok – 13,00 € / rodinný dom/
c) za fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu – podnikateľa je sadzba
poplatku stanovená vo výške 0,0603 € za zamestnanca a kalendárny deň.
Výška poplatku je súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní
v príslušnom zdaňovacom období a priemerného počtu zamestnancov / za
kalendárny rok a zamestnanca – 22,00 €/
3/ Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,0232 € za jeden liter alebo
dm³.

§4
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2
ods. 2 tohto VZN a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§5
Oznamovacia povinnosť
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť 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. 2 písm. b) a c) tohto VZN, názov alebo
obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2/ Zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci
do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
§6
Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
- žiadosť s doložením potvrdenia o zmene trvalého alebo prechodného
pobytu (matričný, mestský alebo obecný úrad), alebo potvrdenie
o zaplatení poplatku v inej obci na základe zmeny trvalého alebo
prechodného pobytu ( s uvedením mena a priezviska, dátumu od kedy je
vyrubený poplatok)
- pri úmrtí poplatníka je potrebné doložiť žiadosť spolu s kópiou úmrtného
listu, žiadosť predkladá jeden z poplatníkov s trvalým pobytom v obci
a žijúci v jednej domácnosti, alebo zástupca
- pri ukončení alebo prerušení podnikania, zmeny sídla, alebo
prevádzkarne, je potrebné doložiť žiadosť a právoplatné doklady
z živnostenského alebo obchodného registra.
2/ Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila VZN, že

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce.
Obec poplatok zníži:
a) poplatníkovi pracujúcemu v turnusoch, pri práci vykonávanej mimo
miesta trvalého pobytu alebo v zahraničí – poplatok sa zníži na 0,0066 €
za osobu a kalendárny deň, ak o to písomne požiada a doloží potvrdenie
od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá prácu
sprostredkovala, alebo potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce,
alebo čestné prehlásenie.
b) poplatníkovi – študentovi študujúcemu mimo miesta trvalého pobytu alebo
v zahraničí – poplatok sa zníži na 0,0066 € za osobu a kalendárny deň, ak
o to písomne požiada a doloží potvrdenie o návšteve školy alebo
potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní alebo čestné
prehlásenie
3/ Obec poplatok odpustí:
a) poplatníkovi dlhodobo sa zdržujúcemu v zahraničí viac ako 300
kalendárnych dní v roku, ak doloží doklad vecne príslušného úradu
o pobyte v zahraničí (napr. potvrdenie od zamestnávateľa, rezidentské
povolenie, povolenie na pobyt vydaný krajinou, v ktorej poplatník
dlhodobo žije) alebo čestné prehlásenie.
4/ Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie
poplatku nie sú vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrené
k dokladom priložiť aj ich preklad (nemusí byť overený).
V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj
v ďalšom zdaňovacom období, je nutné predložiť aktuálne doklady.

§7
Vyrubenie a platenie poplatku
1/ Poplatok obec vyrubí rozhodnutím.
2/ Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladne obce
b) bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet obce
Splatnosť a spôsob zaplatenia poplatku budú určené v rozhodnutí o vyrubení
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§8
Záverečné ustanovenia
1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN
č.3/2014 zo dňa 14.12.2014
2/Obecné zastupiteľstvo Kráľovce – Krnišov sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 11.12.2016
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016
V Kráľovciach – Krnišove dňa: 11.12.2016

........................................................
Ľubomír Slančík
starosta obce

