Obec Krnča v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením zákona č 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOB ECNE ZÁVÄZNÉ
Č. 3/2012

NARIADENIE

O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§1
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku sa v obci Krnča určuje pre:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 0,0343 € za osobu
a kalendárny deň (12,51 €/rok),
b) fyzická osoba, ktorá má v obci nehnuteľnosť a nemá v obci žiadny pobyt, platí 0,0343 € za
kalendárny deň (12,51 €/rok),
c) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na území obce Krnča na účel podnikania:
- obchody, reštaurácie, pohostinstvá na 0,1575 € za jedného zamestnanca a kalendárny deň
(57,48 €/rok/zamestnanec)
- právnická osoba s výrobnou a obchodnou činnosťou na 0,0343 € za jedného zamestnanca
a kalendárny deň (12,51 €/rok/zamestnanec)
§2
Oznamovacia povinnosť
Oznámenie sa podáva podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Vyrubenie poplatku a splatnosť
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Poplatok je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB Topoľčany, č. účtu 5722192/0200,
variabilný symbol uvedený v rozhodnutí alebo
b) poštovou poukážkou na účet obce č. 5722192/0200, variabilný symbol uvedený v
rozhodnutí alebo
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu.
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§4
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok na základe preukázania o zaplatení poplatku za zostávajúce zdaňovacie
obdobie.
(2) Obec zníži poplatok podľa najnižšej sadzby, ak sa osoba po preukázaní v obci nezdržiava
viac ako 90 dní v zdaňovacom období, na 0,022 € na osobu a kalendárny deň (8,03 €/rok)
- študenti, ktorí dochádzajú do miesta trvalého pobytu predložia potvrdenie o návšteve školy,
- poplatník, ktorí sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí alebo mimo miesta
trvalého pobytu pracovne, predloží potvrdenie od zamestnávateľa
(3) Lehota na uplatnenie zníženia poplatku je do 31. januára alebo do 30 dní odo dňa vzniku
skutočnosti v zdaňovanom období.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavené odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavené odpady č. 12/2008 a dodatok Všeobecne záväzného
nariadenia č. 18/2010.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Krnča sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Krnči dňa 13.12.2012
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ing. Jaroslav Kačina
starosta obce

Vyvesené dňa: 14.12.2012
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