
OBEC JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie 

  č. 7/2019
o  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady na území obce Jacovce

Obec Jacovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods.1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. d),
e)  a g)  zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v znení  neskorších
zmien a doplnkov,  čl.  68 Ústavného zákona č.  460/1992 Zb.  a v súlade s § 4
a ustanoveniami  §  98  zákona NR SR č.  582/2004 Z.  z.  o miestnych  daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších  zmien  a doplnkov,  vydáva  toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie
o poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  na  území  obce
Jacovce (ďalej len „nariadenie“).
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Prvá časť

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení  neskorších
zmien  a doplnkov  (ďalej  len  „zákon  č.  582/2004 Z.  z.“)  a §  80  až  83 Zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Článok 2
Základné ustanovenie

Obec Jacovce ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2020 poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Článok 3
Platenie poplatku a poplatník

1) Poplatok sa v súlade s § 77 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z. platí za : 
    a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
    b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
    c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
        zodpovednosť výrobcov,
    d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 
        komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
    e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov.
2) Poplatok platí poplatník, ktorým je :
    a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 
        na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť v zmysle  § 77 
        ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. 
    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 (FO a PO). 

Článok 4
Predmet úpravy VZN

1) Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti poplatku
    podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. a § 80 
    až 83 Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
2) Pre účely tohto nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny 
    rok. 
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3) Toto nariadenie upravuje : 
    a) spôsob vyrubenia a splatnosť poplatku,
    b) sadzby poplatku,
    c) určenie poplatku, 
    d) stanovenie podmienok pre zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku,
    e) spôsob platenia poplatku.
4) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka 
    môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich 
    (príl. č. 1 k VZN).
5) Stanovenie sadzieb poplatkov je v nadväznosti na zavedený zber odpadu 
    (aj množstvový zber).

 Druhá časť

Článok 5
Spôsob vyrubenia a splatnosť poplatku 

1)  Obec  v zmysle  §  81  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  vyrubuje  poplatok  na  celé
zdaňovacie 
   obdobie.
2) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
    rozhodnutia.
3) Poplatkovú povinnosť  v priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí pomernou 
    časťou poplatku, vydaním rozhodnutia, začínajúcim dňom vzniku poplatkovej 
    povinnosti. 
4) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec 
    vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
5) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. 

Článok 6
Sadzby poplatku 

Obec stanovuje : 
a) sadzbu poplatku 0,0684 € za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené 
    v Čl.3 ods. 2 písm. a), 
b) sadzbu poplatku za liter komunálneho pre poplatníka podľa Čl. 3 ods. 2 
    písm. b) a c) nasledovne : zberná nádoba   120 l       0,025 €
                                              zberná nádoba    240 l      0,019 €
                                              zberná nádoba  1100 l      0,012 €

Článok 7
Určenie poplatku 

Obec určuje poplatok nasledovne : 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá 
    je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, platí poplatok 
    ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní a počtu uvedených osôb, 
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    (ročný poplatok za osobu =  0,0684 x 366 x 1 = 25,- €),

b) fyzická osoba, ktorá je oprávnená na podnikanie, právnická osoba, ktorá je 
    oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
    na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 
    užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce za účelom podnikania 
    a požiada o množstvový zber v súlade s § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 
    neskorších zmien a doplnkov, platí ročný poplatok ako súčin sadzby poplatku, 
    objemu zbernej nádoby v litroch, frekvencie odvozov a počtu nádob nasledovne : 
    zberná nádoba     120 l  0,025 x   120 x 26 x 1 =    78,--  €
    zberná nádoba     240 l  0,019 x   240 x 26 x 1 =  118,60 €
    zberná nádoba   1100 l  0,011 x  1100 x 26 x 1 =  343,20 € 
    Frekvencia odvozov je stanovená : 1 x 14 dní, t. j. 26 odvozov za rok.

     Článok 8
  Zníženie poplatku

1) Obec môže na základe žiadosti poplatníka (príloha č. 2 k VZN), ktorý je v obci 
    prihlásený na trvalý pobyt, znížiť sadzbu poplatku za zdaňovacie obdobie.
    Zníženie sa týka poplatníka, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
    nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce z dôvodu zamestnania alebo 
    štúdia na strednej alebo vysokej škole. 
    a) 50 % zníženie z ročného poplatku pracujúcim mimo trvalého bydliska. 
        Poplatník, uplatňujúci si túto zľavu, je povinný predložiť kópiu pracovnej zmluvy, 
        potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce mimo trvalého bydliska,      
    b) 50 % zníženie z ročného poplatku študentom počas štúdia na stredných
        a vysokých školách, ktorí sú ubytovaní na internátoch alebo v podnájme. 
        Podmienkou poskytnutia úľavy pre študentov, ktorí navštevujú školu so sídlom
        mimo územia SR, je predloženie potvrdenia o návšteve školy, resp. dokladu   
        o ubytovaní. Študenti stredných a vysokých škôl na území SR, potvrdenie
        o návšteve školy nemusia dokladovať, v žiadosti o zníženie poplatku 
        za komunálny odpad je potrebné uviesť „študent“ strednej alebo vysokej školy
        a uviesť presný názov školy.
    Uvedené  doklady  je  potrebné  predložiť  v termíne  do  31.1.  príslušného
kalendárneho
    roka a nie je možné ich nahradiť čestným vyhlásením.
2) Obec môže na základe žiadosti poplatníka o 50 % znížiť ročný poplatok za
    komunálny odpad poplatníkovi, ktorý vlastní a užíva nehnuteľnosť na území obce 
    Jacovce a nemá trvalý ani prechodný pobyt v obci. Poplatník je však povinný 
    predložiť  doklad  o zaplatení  poplatku  za  komunálny  odpad  v mieste  svojho
trvalého 
    alebo prechodného bydliska.
3) Každý poplatník, ktorý žiada o zníženie poplatku za komunálny odpad, je povinný 
    doložiť požadované doklady každý rok.

    Článok 9
Odpustenie poplatku 
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1) Obec môže na základe písomnej žiadosti poplatníka (príloha č. 2 k VZN), 
    ktorý je v obci prihlásený na trvalý pobyt, odpustiť poplatok za zdaňovacie 
    obdobie:
    a) počas ktorého sa  poplatník dlhodobo zdržiava, alebo zdržiaval v zahraničí, 
    b) počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v inej obci alebo meste na 

    prechodnom pobyte a tam platí poplatok za komunálny odpady,
    c) počas ktorého je poplatník umiestnený v nápravno-výchovnom zariadení, 
        vo výkone väzby alebo trestu,
    d) počas ktorého je poplatník umiestnený v zariadeniach sociálnych služieb, 
        v domove dôchodcov.
    Poplatník, uplatňujúci si odpustenie poplatku, je povinný predložiť doklad,   
    potvrdzujúci túto skutočnosť (pracovnú zmluvu od zamestnávateľa v zahraničí, 
    prípadne iný doklad preukazujúci pobyt v zahraničí, platné vízum alebo pracovné 
    povolenie, potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci, 
    resp. meste, potvrdenie o umiestnení v nápravno-výchovnom zariadení, alebo 
    v zariadení sociálnych služieb). 
    Pokiaľ z objektívnych príčin nebude možné predložiť potrebné doklady podľa 
    písm. a),c) a d), je možné priložiť čestné vyhlásenie.
2) Povinnosť platiť poplatok zaniká:
    a) úmrtím poplatníka,
    b) presťahovaním sa poplatníka do iného miesta trvalého pobytu,
    c) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť právnickej a fyzickej osoby.
3) Každý poplatník, ktorý žiada o odpustenie poplatku za komunálny odpad, je
    povinný doložiť požadované doklady každý rok v termíne do 31.1. príslušného 
    kalendárneho roka.

Článok 10
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) poplatníkovi musí zaniknúť dôvod platenia (napr. zrušenie trvalého, resp. 
        prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.).
3) Ak vznikne poplatníkovi preplatok za komunálny odpad, obec preplatok vráti,
    ak jeho výška presahuje 5,-  €. 
                                              

 Článok 11
Oznamovacia povinnosť 

1) Poplatník je povinný ohlásiť obci vznik, zmenu a zánik  poplatkovej povinnosti
   do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej  povinnosti a :
    a) uviesť svoje identifikačné údaje,
    b) uviesť identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a 
        za ktoré plní povinnosť poplatníka,
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    c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi 
        pravdivosť uvádzaných údajov,
    d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť  hodnoverné  
        doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.     

2) Identifikačnými údajmi sú:
    a) fyzická osoba (občan) - meno a priezvisko, dátum narodenia, titul, adresa
        trvalého alebo prechodného  pobytu,
    b) právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel 
        ako na podnikanie – názov a sídlo, identifikačné číslo (IČO),
    c) PO a FO oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
        na účel podnikania -  názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 
        podnikania, identifikačné číslo (IČO).

     
    
 Tretia časť

                                               Článok 12
Spôsob vyrubenia, určenie  a splatnosť poplatku za drobný

stavebný odpad

1)  Obec  v zmysle  §  80  až  §  83  zákona  o odpadoch   č.  79/2015  Z.  z.  vyrubuje
poplatok   
    za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín (určený vo VZN č. 6/2019 
    o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
    Jacovce).     
2) Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobného   
    stavebného odpadu.
3) Vyrubený poplatok je splatný pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na 
    zberný dvor v hotovosti. 
    Pracovník zberného dvora je povinný vydať poplatníkovi – občanovi príjmový 
    pokladničný doklad.    

Článok 13
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad

 Obec stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,075 € za 1 kilogram drobného  
 stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

  Štvrtá časť

  Článok 14
                                       Spôsob platenia poplatkov
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1) Daňovník uhradí :
    a) poplatok vyrubený rozhodnutím do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho

  právoplatnosti na Obecnom úrade v Jacovciach do pokladne, poštovou 
  poukážkou, alebo prevodom na účet obce, vedený v peňažnom ústave, 

    b) poplatok za drobný stavebný odpad pracovníkovi na zbernom dvore v hotovosti.

2) Na žiadosť daňovníka môže obec povoliť aj odklad platenia poplatku alebo jeho 
    platenie v splátkach. Prvá splátka sa určuje vo výške 50 % z vyrubeného poplatku
    v lehote splatnosti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.   
   Rozhodnutie  sa nevyrubí, ak je suma poplatku nižšia ako 5,- € .

    Piata časť

Článok 15
Zrušovacie ustanovenie

 Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce    
 Jacovce č. 5/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 na území Obce Jacovce, podľa uznesenia č. 4/22/2017 z 22. riadneho zasadnutia
 obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2017.

Článok  16
Záverečné ustanovenie

1) Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
    8. zasadnutí dňa 12. decembra 2019 uznesením č. 4/8/2019.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

          Jaroslav Božik 
                                starosta obce     
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                                                                          Príloha č. 1

Oznámenie

o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka - platenie miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník : 

Meno a priezvisko, titul : ..............................................................................................

Adresa trvalého pobytu : .............................................................................................

podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v súlade s VZN č. 7/2019  Čl.11 
ods.1 písm. b)

oznamujem obci Jacovce,

že som prevzal plnenie povinností za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti, resp. spoluvlastníkov. 

...................................................................................................................................................................
( uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu )

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Poučenie : 

Poplatník je povinný vypísať toto oznámenie a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, 
rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V Jacovciach dňa .......................................... ............................................
         podpis poplatníka
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Vyplnené oznámenie prosíme priniesť na obecný úrad do 31.1.2020.

                                                                                                          Príloha č. 2

 Žiadosť 
          o zníženie / odpustenie * poplatku za komunálny odpad

(na základe § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. a v súlade s VZN č. 7/2019 
Čl. 8 a 9 )

Poplatník : 

Meno a priezvisko, titul poplatníka : .............................................................................

Adresa trvalého pobytu poplatníka : .............................................................................

Dátum narodenia poplatníka :          .............................................................................

žiadam obec Jacovce

o zníženie / odpustenie * poplatku za komunálny odpad z nasledovného dôvodu :

V Jacovciach dňa ...................................... ...........................................
       podpis poplatníka

K žiadosti je potrebné priložiť potrebné doklady (napr. potvrdenie o prechodnom 
pobyte, potvrdenie od zamestnávateľa o práci mimo obec, pracovnú zmluvu, 
nájomnú zmluvu, doklad preukazujúci pobyt v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy 
u študentov, ktorí navštevujú školu so sídlom mimo územia SR, potvrdenie 
o umiestnení v nápravno-výchovnom zariadení, alebo v zariadení sociálnych služieb 
alebo doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci, resp. meste ...). 
Študenti, ktorí navštevujú školu so sídlom na území SR, na zníženie poplatku 
v dôvode žiadosti uvedú „študent“ strednej alebo vysokej školy a presný názov školy 
a nie je potrebné priložiť potvrdenie o návšteve školy. 
Bez priložených dokladov bude poplatok vyrubený v plnej výške. 
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Vyplnenú žiadosť aj s prílohami prosíme priniesť na obecný úrad do 31.1.2020.

* nehodiace sa prečiarknite
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