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všeobecn e závázného nariadenia
obce Drahňov

č.3/2018

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2019 a d'alšie zdaňovacie obdobia

Návrh VZN č. 3l20l8 bol vyvesený nauradnej tabuli obce Drahňov dňa: 20.11.2018

Návrh VZN č. 3l20I8 bol zvesený zúradnej tabuli obce Drahňov dňa: 06.I2.2018
VZN č.312018 bolo schválené obecným zastupiteťstvom v Drahňove dňa: 11.I2.2018,

uznes. ě.7l20I8
YZN ě.312018 bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Drahňov: 13.I2.2018
vzN nadobúda účinnosť dňom: 01 .01 .2019
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ObecDrahňov,Obecnézastupitel'stvovDrahňovevzmysle§4ods.3písm.c),§6a§1lods.4písm.
d), e) a g) zákona č.369lL990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade

s § 77, § 78, § 82, § 83 Zákona č.58212004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom nariadení obce Drahňov

Čhnok 1
základné ustanovenie

Obec Drahňov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2019 miestny pop|atok za komunálne odpady
a drobrré stavebné odpady.

článoIr 2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok za komuná|ne odpady a drobrré stavebné odpady sa p|atí za komunálne odpady a|ebo drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli lla území obce okrem elekftroodpadov, biologicky rozložitelhého
kuchynského odpadu a reštauračného odpadu.

2. Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo je rta území obce oprávnená
užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vitlicu, ovocný sad, trvalý trávný porast rra iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom Území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nelrnutel'nosti
ako vodná ploc|ra,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená lžívať, alebo užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu sa na územi obce
na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikatel', ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnutellrosť nachádzajúcu sa naúzemí obce, na účel
podnikania,

3. Ak má osoba podl'a ods, 2 písrn. a) v obci súčasne trvalý poby a prechodný pobyt, pop|atok platí
iba z dóvodu trvalélro pobytu. To isté sa vzťahuje na tieto osoby, ak užívajú nehnutel'nosť na iný účel
ako na podrrikanie.

článok 3
Sadzba poplatku

l. Správca dane ustanovuje poplatok pre poplatrríka podl'a Článku 2 nasledovne:

Sadzba poplatku, počet kalendárnych dní, poplatok za osobu/rok:

Sadzbapoplatku na 1 osobu/deň Počet kalenddrnych dní
zdaňovacieho obdobia

Poplatok za zdaňovacie obdobie
na osobu

0,022 € 366 8,0s €
0,022 € 365 8,03 €
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Obec ustanovuje hodrrotu koeficientu: 1

Ukazovatel' produkcie komunálnyclr odpadov v zdaIiovacom období je súčet:

a) priemernélro počtu osób pripadajúci na zďaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podl'a § 77 ods. 2 písm, b) alebo písm, c) v pracovnoprávnotn vzťahu, irrom obdobnom
vzťahu, alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán, priěom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnutel'nosti, ktorú poplatník užíva, alebo
je oprávnerrý užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikatel'om,
do poČtu osób sa započítava aj tflto osoba; do počtr.r osób sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci
trvalý pobyt a|ebo preclrodný pobY (d'alej len ,,priemerný počet zamestnancov"), a

b) priemerného počtu

- hospitalizovanýclr, alebo ubytovaných osób pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období,
ak ide o poplatníka, ktorý v užívarrej nehnutelhosti nachádzajúcej sa v obci, poskytLrje zd,ravotné služby,
alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osób sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt,
alebo prechodný poby.t a

- miest určerrýclr na poskytovarrie služby, pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak
ide o poplatrríka, ktorý v užívanej nehnutellrosti rtachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské,
alebo iné polrostinské služby.

2. Sadzba poplatku za kilogram drobrrého stavebnélro odpadu je 0,022 € .

článok 4
Oznamovacia povinnosť

1, PoPlatník je povinný v priebehu zdaňovacielro obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trva|élro pobytu, adresu preclrodného pobytu (d'alej |en
"identifikaěné údaje"), v prípade určeného zástupcu podl'a § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostainých
Členov domácnosti, a ak je pop|atníkom osoba podl'a § 77 ods. 2 písrn. b) alebo písm. c), názov alebo
obclrodné lneno, alebo dodatok obchodného mena, sídlo, alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviest'údaje rozlrodujúce na určenie pop|atku,

c) ak poŽadrje zníženie, alebo odpustenie poplatku pod|'a § 82, predložiť aj doklady, ktoré odóvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.

2. Zmeny skutočností rozlrodujúcich na vyrubenie pop|atku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznániť obci do 30 dní odo dňa, ked'tietonastali.

článot s
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnost'poplatku

l. PoPlatok vyrubi obec rozhodnutím na celé zdariovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dria nadobudnutia právoplatlrostí rozhodnutia.

vZN č.312018
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2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacielro obdobia, obec vyrubi pomernú časť poplatku
rozhodnutím,začínajíc dňom vzniku poplatkovej povirrnosti aždo konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Ak Pop|atníkov žijúciclr v spoločlrej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrúbi poplatok rozhodnutím
v ce|kovej sume tomuto zástupcovi podl'a odseku 1 alebo 2.

4. Obec móže určiť p|atenie poplatku v splátkáclr, Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou,
v rozlrodnutÍ, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník rnóže vyrubený pop|atok, ktorý bo| rozhodnutím obce
určený v splátkách, zaplatit' aj naraz, najneskór v lehote splatnosti prvej splátky.

čtánok 6
Vrátenie poplatku

1 . Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatrríkov i na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla
Povinnosť platiť pop|atok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku, alebo jeho pomernej časti sú:

a) poplatník nesmie byť dlžníkorn obce,

b) musí zaniknúť dóvod spoplatlrenia, zrušenie trva|ého resp. prechodného pobytu, zánik práva uživania
rrehnutel'rrostí.

článot< 7
Odpustenie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane
PreukáŽe nazáklaďe podkladov, ževiac ako 90 dní v zdaňovacom období sanezdržiava alebo sanezdržiava|
naúzemí obce Drahliov.

2. Podmienkami pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
poby,tu poplatlríka mimo obce Drahňov, a to :

a) Potvrdenie o návšteve ško|y v SR, alebo v zahraničí, spolu s potvrdenírn študenského domova, alebo
internátu o ubytovaní,

b) priprácivykonávanej mimo územia SR, a|ebo pobytu mimo územia SR:

- potvrdenie zamestnávate|'a o zamestnaní alebo,
- potvrdenelrie o zdravotnom poistení v zabranlčí alebo,
- doklad o poberaní príspevku rra dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa alebo,
- potvrdenie alebo výpis z informačného systému pre obyvatel'ov,

c) pri práci vykonávanej mimo územia obce Drahňov:
- potvrdenie zamestnávatel'a o zamestnaní spolu s potvrdením o ubytovaní alebo,
- Potvrdenie o zaplatení komunálného odpadu v inej obci spolu s rozhodnutím o vyrubení poplatku,

d) potvrdenie nápravno-výchovného zariadertlao výkone vázby alebo trestu,

e) Potvrderrie zariaďeniaposkytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
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f) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociá|ne služby pobytovou formou,

g) za novorodencov, zarok, v ktorom sa narodili.

V prípade, že doklad podl'a ods. 2 nie je v s|ovenskom, alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj prek|ad, pričom sa rrevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je rnožné nahradiť čestným
vyhlásen ím poplatníka.

4. Ak si v zdatiovacorn období poplatník neuplatIrí nárok na odpustenie poplatku za príslušný kalendárny rok
podaním žiadosti a nepred|oží príslušné doklady podl'a Článku 7, nárok na odpustenie poplatku zatoto
obdobie zaniká.

čtánot< 8
zrušovacie ustanovenie

Dliom ÚČinnostitohto VZN sa zrušuje Všeobecne závcizné nariadenie Obce Drahňov č. B/20]5 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné slavebné odpady na rok 20 1 6 a d'alšie zdaňovacie obdobia,

článok 9
záverečné ustanovenia

l. Na tomto Všeobecne záváznom nariadení Obce Dralrriov č.312018 sa uznieslo Obecrré zastupitel'stvo
v Drahtiove dňa 11 .12,2018 uznesením č.0712018 .
2. Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda účirrrrosť dňom 01 .01.2019

( W \--)
Tibor Jasovsky

starosta obce Drahriov

ffi
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