OBEC DUBNÍK v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 1 písm. d), § 83 zákona NR SR
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva s účinnosťou od 1. januára 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubník
Číslo 5/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Dubníku na základe § 11 ods. 4 písm. d), zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že
v nadväznosti na zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o miestnych daniach) z a v á d z a s účinnosťou od 01.01.2016 na území obce Dubník
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).

§2
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu
1) Sadzba poplatku je ustanovená za osobu a kalendárny deň pre netriedený zber
odpadu vo výške 0,066 EUR.
2) Sadzba poplatku je ustanovená za osobu a kalendárny deň pre triedený zber
odpadu vo výške 0,039 EUR.
3) Sadzba poplatku za jeden kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín je ustanovená vo výške 0,015 EUR.
4) Správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 0,75.

§3
Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku
1) Lehotu na zaplatenie poplatku určí správca dane v rozhodnutí.
2) Počas zdaňovacieho obdobia správca dane na základe oznamovacej povinnosti
v zmysle zákona, upraví poplatok rozhodnutím.
3) Drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu odovzdá poplatník na zbernom dvore, ktorý je v obci
zriadený. Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore si
poplatník prevezme vážny lístok s uvedením jeho identifikačných údajov (meno,
priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia) spolu
s údajom o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktorý je

podkladom pre zaplatenie poplatku. Poplatník uhradí poplatok v hotovosti
v pokladni obecného úradu v Dubníku v deň odovzdania drobného stavebného
odpadu. Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 2 ods. 3 tohto
všeobecne záväzného nariadenia a hmotnosti odovzdaného drobného stavebného
odpadu na zbernom dvore.

§4
Zníženie, odpustenie poplatku, vrátenie jeho pomernej časti

1) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci
hodnoverne preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce Dubník. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok
na zníženie alebo odpustenie poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie
obdobie, o ktoré zníženie alebo odpustenie žiada.
2) Správca dane na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nebude zdržiavať na území obce Dubník. Podkladmi pre zníženie
poplatku sú najmä:
- Potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Dubník s uvedením presného
počtu dní, počas ktorých sa na území obce Dubník nezdržiava, vrátane dokladu,
ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce.
- Potvrdenie o štúdiu mimo obce Dubník spolu s dokladom o ubytovaní
(potvrdenie o ubytovaní z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva spolu
s potvrdením režijných nákladov za ubytovanie alebo potvrdenie majiteľa
nehnuteľnosti, že nájomná zmluva ešte trvá).
- Potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru
v zahraničí
- Potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka
v zahraničí, ak nevie predložiť potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
v zahraničí.
- Potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone trestu odňatia slobody
alebo väzby.

§5
Prechodné ustanovenia
Daňové konanie vo veci poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
začaté a neukončené pred 01.01.2017 sa dokončí podľa Všeobecne záväzného nariadenia

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 2/2015.

§6
Záverečné ustanovenia
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubník číslo 5/2016 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Dubníku dňa uznesením číslo
A nadobudne účinnosť dňa 01.01.2017.
2) Účinnosťou VZN č. 5/2016 stráca platnosť VZN č. 2/2015.

V Dubníku dňa 18.11.2016

Ing. Jozef O s t r o d i c k ý
starosta obce

Dôvodová správa

Názov predkladaného materiálu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia
obce Dubník o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Zasadnutie obecného zastupiteľstva:
Predkladá: Katarína Fazekasová, referentka

Návrh predmetného VZN predkladáme z dôvodu, že obec vypúšťa z VZN §
4 odsek 2) zníženie, odpustenie poplatku, vrátenie jeho pomernej časti
posledný odsek:
- Pri prechodnom pobyte poplatníka v inej obci potvrdenie obce
o prechodnom pobyte spolu s dokladom vystaveným obcou o úhrade
poplatku z dôvodu prechodného pobytu v obci. Ak je poplatníkom občan
s prechodným pobytom v obci Dubník, doklady podľa predchádzajúcej vety
predloží z obce trvalého pobytu.
Z dôvodu, že prechodný pobyt zakladá platbu miestneho poplatku.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Dubníku:
- Schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 5/2016.

