VŠEOB ECNE ZÁVÄZNÉ
Č. 1 /2013

NARIADENIE

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obecné zastupiteľstvo v Krnči podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení.
§1
Poplatok
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
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, alebo prípadne inú nehnuteľnosť
evidovanú v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 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. Platiteľom poplatku je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt, alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom štát alebo obec,
je platiteľom správca. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných
členov tejto domácnosti plnenie povinnosti prevziať na seba jeden z nich.
4. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na
vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej
povinnosti neoznámi.
§2
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
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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 0,1095 € za jedného zamestnanca a kalendárny deň
(39,96 €/rok/zamestnanca)
- právnická osoba s výrobnou a obchodnou činnosťou na 0,0343 € za jedného zamestnanca
a kalendárny deň (12,51 €/rok/zamestnanec)
§3
Zníženie a odpustenie poplatku
Správca dane poplatok zníži na :
0,022 € za osobu a kalendárny deň (8,03 €/rok) pre:
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve školy a
doklad o ubytovaní),
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne
dochádzajúcich)
potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa,
alebo pracovnú zmluvu, alebo pracovné povolenie, alebo doklad o ubytovaní.
Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa viac ako 183 dní v zdaňovacom období
nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť :
a)potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí,
alebo pracovnú zmluvu, alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie,
b)potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
c)potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
d)potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci
(okrem rekreačných oblastí).
§4
Záverečné ustanovenia
1 Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavené odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavené odpady č. 3/2012.
2. Návrh VZN č. 1/2013 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 27.2.2013 a zvesený
dňa 14.3.2013
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krnči dňa 14.3.2013
4. VZN č. 1/2013 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 15.3.2013 a zvesené dňa 2.4.2013
5. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.4.2013

Ing. Jaroslav Kačina
starosta obce

