Všeobecné záväzné nariadenie obce Jovice
Č.3/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Vyvesené: 27.11.2012
Zvesené:

12.12.2012

Schválené: 14.12.2012

Obec Jovice ( s počtom obyvateľov 730 ) v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením,§78, §82,
§83 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje

§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Joviciach podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo , že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z.z.. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku
za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jovice
v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

§2
Sadzba poplatku
1 Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pri zavedenom množstvovom zbere 0,013 €/ l / frekvencia vývozov komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov
b) pri nezavedenom množstvovom zbere - paušálny 0,032 € za osobu a kalendárny deň
2. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods.4
zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.

§3
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím – platobným
výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§4
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok 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 dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)
§5
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby ( 0,0066 € / osoba
deň ) za obdobie za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Jovice.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady , z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Jovice a to:
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu a ubytovaní , ktoré bude obsahovať
informácie ,či sa poplatník držiava v zariadení aj počas víkendov a prázdnin
b) potvrdenie o návšteve školy ( správca poplatku odráta z obdobia o štúdiu víkendové dní
a obdobie prázdnin)
c) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
3. V prípade , že doklad podľa ods.2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad , pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredlož príslušné doklady
podľa ods.2 nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
5. Zníženie poplatku na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona obec ustanovuje
v týchto prípadoch:
- o 50 % ( 5,86 €) ak je poplatník osamelo žijúci a k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia
dovŕši vek 70 rokov
- o 50 % ( 5,86 € ) ak poplatník je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ,
prevažne alebo úplne bezvládny , dokladom preukazujúcim dôvod zníženia
poplatku je preukaz ŤZP

§6
Odpustenie poplatku
1. Doklady na odpustenie poplatku § 82 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov:
a) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
b) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti
c) potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR
d) potvrdenie o prihlásení k pobytu v zahraničí
e) aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí pri dlhodobom pracovnom pomere
f) povolenie o pobyte na území iného štátu
2. V prípade , že doklad podľa ods.1 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad , pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredlož príslušné doklady
podľa ods.1 nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jovice č. 2/2008.

§8
Záverečné ustanovenie
1.
Bankové spojenie správcu dane Obce Jovice k plateniu miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo VÚB, a.s. Rožňava č. účtu :
23024582/0200.
2.
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2008
o miestnych daniach na území obce Jovice na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Joviciach uznesením č. 37/2008 dňa 8.12.2008.
3.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Jovice o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Joviciach
uznesením č. 35/2012 dňa 14.12.2012.
4.

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2013

V Joviciach, 14.12.2012

František Barci
Starosta obce

