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ObecDrahňov,Obecnézastupitel'stvovDrahňovevzmysle§4ods.3písm.c),§6a§1lods.4písm.
d), e) a g) zákona Č.369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znenineskoršíóh zmien
ň aoplopon o.ůhd"
s § 77, § 78, § 82, § 83 Zákonač.582/2004Z.z,O miestnych daniach
"
a miestnom poplatku
za komunálne odPadY a drobné stavebné odpady v znení neskoršíchzmien a aoftnt<ov
ustanovuje s účinnost'ouod

1.

januára 2019:

Čtánolr 1
zák|adné ustanovenie
Obec Drahňov týmto VZN ukladá s útčinrrost'ou od 01.01.20l9 rrriestny poplatok za komunálne
odpady

a drobné stavebné odpady.

článok 2

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí
za komunálne odpady alebo drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli na tzemi obce okr-em' elekrtroodpadov,
biologicky rozložitelhého
kuchynského odpadu a reštauraěného odpadu.
2. Poplatníkom je:

a)fYzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo je naúzemíobce
oprávnená
uŽÍvať, alebo uŽÍva bý,IrebYtový priestor, pozemnú stavbu, alebó jej
čási',
alebo
je
objekt,
ktorý
nie
stavbou,
alebo zállradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávný porást na -lňy účelako
ia
podnikanie, pozemok
v zastavanom Území obce, okrem lesrrého pozenrku a pozemku, ktoiý je evidovaný
v katastri nehrrutellrosti
ako vodná ploclra,

b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívat', alebo rržívanelrnutelhost'rlacltádzajúcu
gavlrrr vvvÝ,
sa rrE
na územi
- '-'----J-'--' ÝÉ
obce
rra iriý ÚrČel ako na podnikanie,
c) Podnikatel', ktorý je oPrávnený užívať,alebo užívanelrnrrtel'nost'rlachádzajúcu
sa rtaúzemíobce, na účeI
podnikania.

3, Ak má osoba Pod|'a ods. 2 PÍsnr. a) v obci súčasnetrvalý pobyt
a preclroclrrý pobyt, poplatok platí
iba z dóvodu trvalélro PobYtu. To isté sa vzťahuje na tieto osoby,
ak užívajúnehnutellrosť na iný účel

aKo l]a podlllKaIlle.

Článok 3
Sadzba poplatku

l. správca dane

ustanovrrje poplatok pre poplattríka podl'a Článku 2 nasledovne:

sadzba poplatkuo počet kalendárnych dnío poplatok za osobu/rok:
Sadzbapoptoi*r ro t osobu/deň

€

0,022
0,022

€

Počet kalenddrnych dní
zdaňovacieho obdobia

Poplatok za zclaňovctcie obdobie
nu ostlbu

366

8,05

365

8,03

€

€
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l

ukazovatel' produkcie komunálnych odpadov v zdatiovacom období je súčet:

PoČtu osób pripada.iúci rta zdaňovacie obdobie, ktoré sťt v rozlrodujúcoIn období
s PoPlatníkom Podl'a § 77 ods, 2 Písrn. b) alebo písm. c) v pracovlloprávnom vzt'allu, intm obdobnom
vzt'a7lu, alebo ktoré sú u Poplatlríka v štátrrozarneittratreckom pomere, alebo ktoré
tvoria jelro štatutárny
orgán, PriČom tieto osobY vYkonávajú svoju činnost' v nelrnutellrosti, ktorú poplatrríŘ
užíva,alebo
je oPrávnerlý uŽÍvať, rtachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba,
ktorá je podnikate1,om,
do PoČtLr osób sa zaPoČitava aj táto osoba; do počtri orób ,u nezapočítavajúosoby,
ktore inajn v tejto obci
a) Priemerného

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (d'alej len ,,priemerný počet zamestnancov''), a
b) priemernélro počtu

-, hosPitalizovaných, alebo ubytovaných osób pripadajúci na zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období,
ak ide o PoPlatníka,
v uŽÍvanej nehnuteinosti liaclládzajúcej sa v obci, poskytuje zdravot1-1é s|užby,
|tor;ri
alebo ubYtovacie služby; do tohto počtu osób sa nezapočítavajúoróby, ktoré
rnájú

"i;ji; "ň"iir""Ú

alebo prechodný pobyt a

oáuri,

-

miest urČenýclr na PoskYtovanie služby, pripadajúci rla zdaňovacie obdobie
v rozhodujúcom období, ak
ide o PoPlatníka, ktorý v uŽÍvanej nehnutóliosii rraól,radzaiúcej sa v
obci poskytuje reštauračné,kaviarenské,
alebo iné pohostinské služby.
2. Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebnéIro odpadu je 0,022

€'

.

článok 4

Oznamovacia povinnosto

l,

PoPlatrrík je Povinný v Priebehu zclariovacielro obdobia ozrtátnit'
obci vzrrik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povitltlosti
a) uviest'meno, Priezvisko, titul, rodné ČÍslo,adresu trvalého pobytu,
aclresu prechodného pobytu (d,alej len
"identifikaČIré Údaje"), v prípade určeného zástupcl-t podl'a § 77-ods. 7

aj iáentifikačné úrdaje za ostatnýc1.'
je PoPlatrríkom osoba'podia § 7Ž ods. 2 písnr. b) alebo písm. c),
rrázov alebo
dodatok obchodlrého rrrena, sídlo, alebo tniesto podnikania a identif,ikačné
číslo,

Členov domácnosti, a ak

obchodné lneno, alebo

b) uviest'údaje rozhodujúce rra určenie popIatku,

c) ak PoŽadu-le zníŽerňe,.alebo odpustenie poplatku podl'a 82, predložit'aj
doklady, ktoré odóvodriujú
§

nlíženiealebo odpusten ie poplatku.

2, ZmenY skutoČnostírozhodujúcic|r na vyrubenie poplatku

a

zárlik poplatkovej povinnosti

zdariovacielro obdobia je poplatník povinný ozrálniť obci do
30 dní odo dňa, ked,tieto nastali.

v

priebehu

Č|ánok s
Postup obce pri vyrubení poptatku a splatnost'poplatku

l, PoPlatok vYrubi obec rozhodnutím na celé zdariovacie obdobie. Vyrubený poplatok
odo dňa nadobudrrutia právoplatrrostí rozhoclrrutia.

je splatný do l5 dní
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Ak vznikrre PoPlatková Povinnosť v priebehu zdariovacielro obdobia, obec vyrubi pomernú čast'poplatku
rozhodnutím, zaČÍnajúcdňonl vzniku poplatkovej povirrnosti až do konca prísluúrého)daňovacielro
2,

obdobia.

3, Ak PoPlatrríkov Žijúcich v sPo|očnej domácnosti zastr.rpuje jeden z niclr,
obec vyrúbi poplatok rozlrodnutím
'
v celkovej sume tomuto zástupcovi podl'a odsekLr 1 atebo Ž.

4, Obec rnóŽe urČit' Platenie poplatku v splátkách. Splátky poplatku sú splatné v lehotáclr
určených obcou,
v rozhodnutÍ, ktorýrn sa vyrubuje poplatok. Poplatrrík móŽe'vyruben]; poplatok, ktorý bol
rozlrodnutím obce
Lrrčený v splátkách, zaplatit' aj rtaraz, najneskór v lelrote splatnosti prvej
splátky,

Článok o
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú ěasť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovaciehó obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie

poplatku alebo jeho pomemej časti.

2, podmienky pre vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie

bý

dlžníkorn obce,

b) rnusí zaniknťtt' dóvod sPoPlatnenia, zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zátlik práva užíva1.1ia
nehrrutelhostí.

článok 7

Odpustenie poplatku

l, Obec na základe PÍsonrnej Žiadosti poplatok odpLrstí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane
preukáže na základe podk|adov, že viac ako 90 clní v idaňovacom
období sa rtezdržiava a|ebo sa nezdržiava]
naúzemí obce Drahňov.
2, Podrnierrkami Pre odPustenie Poplatku sú hodnoverné doklady, z
ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo obce Dralrňov, a to
:

a) Potvrderrie o návŠteve ŠkolYv SR, alebo
lllterllatu o ubvtovalli

v

zal"lraničí,spolu s potvrdením študenskélro domova, alebo

b) pri ,.r.'rlo",-, *^*rmimo územia SR, alebo pobytu mimo územia SR:
- potvrdenie zamestllávatel'a o zamestnaní alebo,
- potvrdenelrie o zdravottrom poisteri v zahrat^účíalebo,
- doklad o_poberaní príspevku rra dieťa v zal"traničí,akide
o dieťa alebo,
- potvrdenie alebo výpis z informačnéhosystérnu pre

obyvatel'ov,

c) pri práci vykorrávanej mimo územia obce Drahtiov:
- Potvrdenie zatnestnávate|'a o zamestnaní spolu potvrdenírn
s
o ubytovarrí alebo,
- Potvrdenie o zaPlatení komunálnélro odpaáu v ine;
oUci spolu s rozlrodnutím o vyrubení poplatku,
d) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenlao výkone
vázby alebo trestu,
e) Potvrderrie zariaderia poskytu.|úrceho služby zdravotnej
starostlivosti pobytovou formou,
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f) potvrderrie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
g) za novorodencov, za rok, v ktorom sa rrarodili.

V PríPade, Že doklad Podl'a ods. 2 tlie je v slovenskom, alebo českorn jazyku, je potrebrré k dokladom
PredloŽiť aj Preklad, PriČorn sa nevyžaduje úraclný preklad. Doklad ni"
rnoz,ie nahradit' čestným

l.

vylr lásen ím popIatn íka.

Ak si v zdaňovaconr období PoPlatník neuplatrrí nárok na odpustenie poptatku za príslr"ršrrý kalendárrry rok
Podanínr Žiadosti a rrePredIoží príslušnédoklady podl'a čtanr<Lr ], tlárok na odpusterrie poplatku ,i toto

4,

obdobie zaniká.

čtánot< 8

zrušovacie ustanovenie
Dňorn ÚČirrnostitolrto VZN sa zruŠuje Všeobecne závcjzn.é nariadenie obce
Drahňov č.8/20]5 o ntiestnom
PoPlatku za komunálne odpady a drobné síavebné odpady na rok 2016 a c],alšie zcJaňrlvacie obclobia.

členot 9

záverečné ustanovenia
Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda účinnost'dňom 01.
01

.2019.

Tibor Jasovsky
starosta obce Dralrňov

