Obec Pravenec podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 8/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Pravenec (ďalej len „obec“) ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“).
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu
koeficientu, spôsob určenia poplatku, spôsob a lehotu platenia poplatku pri množstvovom
zbere, podmienky na vrátenie poplatku, podmienky a podklady na odpustenie poplatku
alebo zníženie poplatku.
§2
Sadzby poplatku
(1) Sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň sa ustanovuje vo výške 0,045 eura.
(2) Sadzba poplatku pre množstvový zber sa ustanovuje vo výške 0,03 eura za 1 dm3
komunálnych odpadov.
(3) Sadzba poplatku pre množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín sa ustanovuje vo výške 0,015 eura za 1 kg drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín.
§3
Hodnota koeficientu
(1) Koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje
v hodnote 1.
§4
Určenie poplatku
(1) Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok.
(2) Poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sa určí podľa § 79 ods. 2 písm.
a) zákona. Pre výpočet sa použije sadzba podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia.
(3) Poplatok pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona sa určí podľa § 79
ods. 2 písm. b) zákona, pričom ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom
období sa vypočíta podľa § 79 ods. 4 zákona. Pre výpočet sa použije sadzby podľa § 2
ods. 1 tohto nariadenia a hodnota koeficientu podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia.

(4) Poplatok pre poplatníka, ktorý je zapojený do množstvového zberu komunálnych odpadov
sa určí podľa § 79 ods. 1 zákona. Pre výpočet sa použije sadzba podľa § 2 ods. 2 tohto
nariadenia.
(5) Poplatok za drobný stavebný odpad sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 2
ods. 3 tohto nariadenia a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu v zariadení
na to určenom.
§5
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
(1) Poplatník, ktorý je na základe zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho
odpadu zapojený do systému množstvového zberu je povinný v zdaňovacom období
zaplatiť obci poplatok za vykonané odvozy štvrťročne, najneskôr v posledný deň
príslušného štvrťroka. Pre tento účel obec na základe podmienok dohodnutých v zmluve,
zašle poplatníkovi predpis poplatku za celé zdaňovacie obdobie, výšku platieb za
jednotlivé štvrťroky a údaje potrebné na zaplatenie poplatku (číslo účtu a pridelený
variabilný symbol). Poplatník môže poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom z účtu na
určený účet obce, alebo v hotovosti poštovým poukazom na určený účet obce, alebo
priamo v pokladni obecného úradu, ak je platba nižšia ako 300,- eur. Poplatník je povinný
každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným symbolom.
(2) Poplatník zaplatí obci poplatok za drobný stavebný odpad do 10 dní odo dňa odovzdania
drobného stavebného odpadu v zariadení na to určenom, v hotovosti do pokladne obce
alebo prevodom na účet obce. Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu v zariadení na
to určenom si poplatník prevezme vážny lístok, ktorý bude podkladom pre zaplatenie
poplatku. Poplatok sa nevyrubuje rozhodnutím.
§6
Podmienky na vrátenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť
písomne oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti
a preukáže podklady uvedené v § 7 ods. 1 tohto nariadenia. Nárok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote túto skutočnosť obci
neoznámi.
(2) Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo na miestnych daniach, použije sa poplatok
alebo jeho pomerná časť na úhradu týchto daňových nedoplatkov.
§7
Podmienky na odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona
(1) Podmienkou na odpustenie poplatku v zdaňovacom období je dlhodobý pobyt poplatníka
(viac ako 90 dní v zdaňovacom období) mimo územia obce, pobyt v zahraničí alebo v inej
obci, štúdium na strednej alebo vysokej škole spojené s ubytovaním v mieste štúdia,
výkon práce v inej obci spojený s ubytovaním, výkon práce v zahraničí, väzba alebo
odňatie slobody, dlhodobá hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, pobyt v zariadení
sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, detskom domove. Obec poplatok odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže podkladmi podľa § 8 ods. 2 tohto nariadenia, že sa

v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Nárok na odpustenie
poplatku vzniká v zdaňovacom období po uplynutí 90 dňovej lehoty pobytu poplatníka
mimo územia obce a uplatňuje sa najskôr po uplynutí tejto lehoty a najneskôr do 30 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia.
(2) Dokladom musí byť preukázané splnenie lehoty podľa ods. 1, to znamená, že pokiaľ nie je
v doklade presne vymedzené obdobie neprítomnosti poplatníka v príslušnom zdaňovacom
období, tak sa splnenie lehoty preukáže dokladom vystaveným po tejto lehote. Doklad,
ktorý je vystavený na dlhšie obdobie alebo na dobu neurčitú sa môže predložiť len raz na
prvé zdaňovacie obdobie. Poplatník je povinný k dokladu pripojiť formulár určený obcou,
v ktorom uvedie identifikačné a kontaktné údaje poplatníka, ktorého sa odpustenie týka,
miesto pobytu poplatníka mimo územia obce a presný počet dní, počas ktorých sa
poplatník nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce v zdaňovacom období. V prípade,
že sa poplatník v zdaňovacom období zdržiava aj na území obce (víkendy, turnusová
práca, dovolenka, prázdniny) nezahrnie tieto dni do počtu dní, za ktoré si uplatňuje
odpustenie poplatku.
(3) Nárok na odpustenie poplatku vzniká po uplynutí tejto lehoty v zdaňovacom období a
uplatňuje sa najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
§8
Podklady na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona
(1) Pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 5 je poplatník povinný preukázať
nasledovné podklady:
a) doklad preukazujúci odhlásenie sa z trvalého pobytu (potvrdenie o trvalom pobyte)
b) doklad preukazujúci ukončenie oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu, jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast a pozemok v zastavanom území obce (kúpno-predajná zmluva,
darovacia zmluva, výpoveď nájomnej zmluvy a pod.)
c) doklad preukazujúci ukončenie užívania bytu, nebytového priestoru, pozemnej stavby,
jej časti, alebo objektu, ktorý nie je stavbou, záhrady, vinice, ovocného sadu, trvalého
trávneho porastu a pozemku v zastavanom území obce (kúpno-predajná zmluva,
darovacia, výpoveď nájomnej zmluvy a pod.)
(2) Podkladom pre odpustenie poplatku podľa § 6 je najmä doklad
a) o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody,
b) o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti alebo zdravotníckom zariadení,
c) o pobyte v inej obci – nájomná zmluva, predpis platieb spojených s užívaním
nehnuteľnosti,
d) ktorým je potvrdenie inej obce, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava na jej území a
z tohto titulu zaplatil poplatok v tejto obci,
e) od zamestnávateľa v SR a preukázanie ubytovania v mieste výkonu práce,
f) od zamestnávateľa v zahraničí
g) o štúdiu v inej obci SR a preukázanie ubytovania v mieste štúdia,
h) o štúdiu v zahraničí,
i) od zamestnávateľa v SR o vyslaní poplatníka na pracovnú cestu do zahraničia,
j) od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
k) miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
l) o úhrade daní a poplatkov v zahraničí,
m) o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti formou čestného vyhlásenia.
(3) Poplatník k dokladu podľa ods. 2 v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka doloží
jeho preklad (nevyžaduje sa úradný preklad).

(4) Za doklad podľa ods. 2, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku, sa nepovažuje:
a) čestné vyhlásenie, s výnimkou čestného vyhlásenia o príležitostnom užívaní
nehnuteľnosti
b) rozhodnutie o platení poplatku v mieste trvalého pobytu poplatníka, pokiaľ si
odpustenie poplatku uplatňuje poplatník, ktorý má na území obce prechodný pobyt.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Pravenec od 27.11.2015 do
15.12.2015.
(2) Týmto nariadením sa ruší VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(3) Obecné zastupiteľstvo v Pravenci sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2015
uznesením č. 98/2015.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce
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