Obec Nýrovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 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
vydáva pre obec Nýrovce toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Nýrovce
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 83
zákona č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2014

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§2
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1) (ďalej len
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce Nýrovce (ďalej len „obec“).
2) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
b/ fyzická osoba, 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),
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa odseku 4 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 4 písm a) v obci trvalý alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

Sadzba poplatku
§3
1) Sadzba poplatku na celom území obce Nýrovce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a)
až d) je:
16,00 € za osobu a rok,
v prepočte 0,0438 € za osobu kalendárny deň
Určenie poplatku
§4
1) Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste
trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený
užívať.
2) Poplatok sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov ak ide o poplatníka s preukázaným množstvovým
zberom.
Stavebný odpad : Odvoz a uloženie hradí pôvodca odpadu podľa skutočných nákladov, ak
odpad pochádza z prác, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu, resp. ohláseniu drobnej
stavby.
Ohlásenie
§5
1) Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť do 30 dní odo
dňa vzniku povinnosti platiť poplatok. Skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik alebo vznik
poplatkovej povinnosti, alebo keď došlo k zmene už ohlásených údajov doložiť doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie poplatku, aj doklady ktoré
odôvodňujú zníženie poplatku.
Vyrubenie poplatku
§6
1) Obec Nýrovce vyrubí poplatok za spoplatňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.
Splatnosť poplatku
§7
2. Splatnosť poplatku je štvrťročne.
Spôsob platenia poplatku
§8
Poplatník zaplatí poplatok:
a)
inkasom platieb od obyvateľstva cez Sústredené inkaso platieb obyvateľstva (SIPO),
v rámci ktorej Slovenská pošta, a. s. obstaráva v prospech obce inkaso platieb od fyzických
osôb,

a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Nýrovce číslo účtu 7124392001/5600
c) šekom.
Zníženie a odpustenie poplatku
§9
1) Správca dane na základe písomnej žiadosti odpustí / zníži poplatok poplatníkovi, ktorý má
uhradené všetky záväzky voči mestu, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe
podkladov.
2) Správca dane odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka ak poplatník
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce Nýrovce. Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú
hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne a nespochybnite vyplýva počet dní pobytu
poplatníka mimo obce Nýrovce:
a)

osobám, ktoré z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania sa v určenom období
zdržiavajú mimo územia mesta;(preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve
školy, potvrdenie o ubytovaní alebo o prechodnom pobyte v mieste štúdia alebo
zamestnania, potvrdenie o ubytovaní)

b)

že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,(preukazujúcim
dokladom je pracovné povolenie, povolenie k pobytu, potvrdenie o návšteve školy,
potvrdenie zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok, pracovná zmluva)

c)

že je vo výkone trestu odňatia slobody (preukazujúcim dokladom je potvrdenie
o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody)

d)

že je dlhodobo umiestnený v ústave sociálnej starostlivosti, v detskom domove
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie o umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti,
detskom domove)

3) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie
poplatku najneskôr do 31. októbra príslušného spoplatňovacieho obdobia podaním žiadosti
a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku
za toto spoplatňovacie obdobie zaniká.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
V konaní vo veciach miestneho poplatku sa postupuje podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
§ 11
1) Obecné zastupiteľstvo v Nýrovciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 16.12.2013
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2014
Ing. Zoltán Fekete
starosta obce
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