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Účinnosť
od
01.01.2017

Obec Tŕnie v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 2 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
ustanovuje
toto
všeobecne záväzné nariadenie
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Tŕní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2017 miestny poplatok za zmesový komunálny odpad,
objemový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, nebezpečný odpad a spôsob platenia za
drobné stavebné odpady na území obce Tŕnie
§2
Predmet úpravy VZN
1.

2.

3.

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti
miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad, objemový komunálny odpad,
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad a parkov, nebezpečný odpad a určuje spôsob platenia za drobné stavebné
odpady.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
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§3
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá ma 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 trávnatý 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 a užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.
2. 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 na seba prevziať jeden z nich.
§4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3
tohto nariadenia.
2. Poplatková povinnosť zaniká dňom zániku skutočností uvedených v § 3 tohto
nariadenia a to napr.:
a) dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území
mesta alebo vyradením z evidencie obyvateľstva,
b) dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na
území mesta na základe predloženého výpisu z listu vlastníctva,
c) dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území mesta, doložením
dokladu o ukončení nájomnej zmluvy,
d) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území mesta, predložením
oznámenia o ukončení podnikateľskej činnosti,
e) ukončením činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
f) predložením iného dokladu potvrdzujúceho zánik poplatkovej povinnosti.
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§5
Sadzby poplatku
1. Obec Tŕnie stanovuje sadzbu poplatku
a) podľa § 3, ods. 1, písm. a) 0,0494 EUR za osobu na kalendárny deň
b) podľa § 3, ods. 1, písm. b) 0,0494 EUR za zamestnanca, chovanca na kalendárny deň
c) podľa § 3, ods. 1, písm. c) 0,0494 EUR za miesto na sedenie na kalendárny deň
vynásobený koeficientom 0,1.
2. Obec Tŕnie stanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu
( ďalej len DSO) pre fyzickú osobu na 0,070 EUR za jeden kilogram DSO.
§6
Spôsob a lehota platenia za odvoz a uloženie DSO
1. Množstevný zber DSO na území obce Tŕnie sa zavádza prostredníctvom oprávnenej
osoby, ktorou je zberová spoločnosť Marius Pedersen a. s. – Lieskovská cesta,
Zvolen. Pôvodca odpadu si zabezpečí odvoz DSO na vlastné náklady, poplatok
podľa § 5 ods. 2 uhradí do 7 dní, na základe potvrdenia obdržaného pri odovzdaní
odpadu, v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom na účet
obce IBAN: SK39 0200 0000 0000 03327412, BIC: SUBASKBX, VÚB Banka, a. s.
Zvolen
2. Na odvoz DSO môže pôvodca odpadu pristaviť kontajner. Náklady spojené
s prepravou DSO bude hradiť občan v plnej výške.
§7
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1.

2.

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na
celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú
splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§8
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

1.

Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží
platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Tŕní.
§9
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

1.

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo
všeobecne záväznom nariadení. Akceptovateľné doklady k vráteniu poplatku :
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2.

zmena trvalého alebo prechodného pobytu
iné doklady preukazujúce skutočnosti na vrátenie poplatku

Obec poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka podľa najnižšej
sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
podkladov, ktoré obec určila vo všeobecne záväznom nariadení, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku :
- Pracovné víza
- Potvrdenie o štúdiu v zahraničí
- Potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia vydané v tom roku, v ktorom sa
uplatňuje odpustenie poplatku
- Potvrdenie o výkone trestu
Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku :
- Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a v SR / s pobytom na internáte,
priváte/ a čestné prehlásenie fyzickej osoby, koľko dní do roka sa zdržiava na
území obce Tŕnie
- Potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
- Čestné prehlásenie fyzickej osoby, koľko dní do roka sa zdržiava na území obce
Tŕnie /úradne overený podpis/

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu
predložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
§ 10
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tŕnie č. 4/2015 zo dňa
11.12.2015.
§ 12
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Tŕni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 15.12.2016 uznesením č. 96/2016 OZ a toto VZN nadobúda účinnosť dňom
01.01.2017.

................................................
Mgr. Martina Kubincová
starostka obce
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