Obec Krásna Lúka v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 a § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a podľa ustanovenia § 98 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva
toto:

NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 obce Krásna Lúka
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Dátum účinnosti
Vypracoval
Schválil
Podpis

Štefan Bujňák, starosta obce
Štefan Bujňák, starosta obce

Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke 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 z a v á d z a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok, ktorý je zdaňovacím obdobím.
2. Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú uvedené v desiatej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čl. I.
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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, rodinný dom, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
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 alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľností, ktorú má právo užívať, alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti

produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky
alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná
oznámiť obci.
8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.

Čl. II.
Ročné sadzby poplatku na rok sú určené v Prílohe č. 1. Poplatok nezahŕňa poplatok za
smetnú nádobu. Smetnú nádobu zabezpečí obec za poplatok 20 € za jednu nádobu, ktorý zaplatí
poplatník osobitne.

Čl. III.
1. Obec určuje poplatok:
a) pre poplatníka podľa Čl. I. ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,
b) pre poplatníka podľa Čl. I. ods. 1 písm. b) a c) ako súčin sadzby a počtu kalendárnych dní
v roku. Pri určení výšky poplatku u podnikateľa, ktorý má prevádzku na území obce sa poplatok
určí ako súčin sadzby a počtu kalendárnych dní v roku.
2. Splatnosť a vyrubovanie poplatku:
a) poplatok u domácností a ostatných subjektov vyrubí obec platobným výmerom, ktorý je
splatný nasledovne:
- ak je poplatok do 20 € vrátane je splatný do 30. júna príslušného kalendárneho roka,
- ak je poplatok vyšší ako 20 € obec môže navrhnúť splátkový kalendár tak, aby posledná
splátka bola zaplatená 30. decembra príslušného kalendárneho roka.

c) poplatok u novovznikajúcich subjektov správca vyrubí platobný výmer do 30 dní odo dňa
priznania. Poplatok u týchto poplatníkov vyrubí správca vo výške pomernej časti ročného
poplatku.
3. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa Čl. I. ods. 2, písm. b)
a c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosti poplatníka podľa Čl. I. ods. 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa Čl. II. spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods.
8 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
4. poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
5. V prípade, že poplatník predloží doklad, že sa 365 dní v zdaňovacom období nezdržiava v
mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu, správca dane poplatok odpustí.
6. Správca dane určuje nasledovné doklady pre zníženie alebo odpustenie poplatku na území
obce Krásna Lúka:
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov
dôchodcov, domov sociálnych služieb), reedukačné zariadenie, diagnostické zariadenie,
- potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
V prípade, že tento doklad nie je vystavený v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku,
poplatník predloží aj úradne overený preklad príslušného dokladu.
U všetkých potvrdení musí byť zrejmá dĺžka pobytu.
Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia.
7. Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku oslobodení poplatníci, o ktorých
má správca na základe miestneho zisťovania vedomosť, že sa v určenom období dlhodobo
zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí a poplatníci, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci alebo meste za určené obdobie
8. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na požiadanie. Nárok na vrátenie
pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti
neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- kópia úmrtného listu.

9. poplatník je povinný ohlásiť správcovi vždy do 31. januára bežného roka všetky skutočnosti,
ktoré majú vplyv na určenie výšky poplatku od 1. januára spoplatňovacieho obdobia. Na zmeny
sa v priebehu roka neprihliada.
Uvedené zníženie prípadne odpustenie poplatku platí len pre tých občanov, ktorí majú k dátumu
žiadosti uhradené všetky záväzky voči obci Krásna Lúka za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za uplynulé roky.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenie
1. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré
bol poplatok uhradený. Obec vráti preplatok vyšší ako 3 €.
2. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné
odpady bolo prerokované a schválené na ...................zasadnutí OZ dňa ................... a účinnosť
nadobudne dňom 1.1.2017.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť predchádzajúce VZN č. 3/2015 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V Krásnej Lúke ...................................

Štefan Bujňák
starosta obce

Návrh vyvesený dňa:

Návrh zvesený dňa:

Príloha č. 1
k VZN č. 4/2016 obce Krásna Lúka
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

a) pre poplatníka podľa Čl. I. ods. 2, písm. a)
- 0,0330 € na osobu/deň t. j. 12,040 € na osobu/rok za každého člena domácnosti
b) pre poplatníka podľa Čl. I. ods. 2, písm. b) a c)
- 0,192 € na podnikateľskú prevádzku/deň t. j. 70,080 €/rok
c) sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín: 0,015 €

