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Obec Valaská v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Z.z. miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VALASKÁ
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet

(1) Obec Valaská (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 (ďalej len 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 ustanovuje sadzbu poplatku,
náležitosti platenia poplatku a podmienky na odpustenie poplatku.
(3) Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
§2
Predmet poplatku
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Valaská (ďalej len „obec“).
§3
Poplatník
(1) 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, 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
mesta na účel podnikania.
§4
Platiteľ poplatku
(1) 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.
(2) Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti
plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.
§5
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 ods. 1 tohto
nariadenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§6
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
(2) Ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, je povinný predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(3) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.
§7
Sadzby poplatku a určenie poplatku
(1) Obec stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako podnikanie.
(2) Základná sadzba paušálneho poplatku za jednu osobu a deň je 0,0438 €.
(3) Sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby, ktoré nie sú prihlásené na trvalý alebo prechodný
pobyt, ale vlastnia a nepravidelne užívajú nehnuteľnosti na území obce na jednu osobu a deň je
0,0603 €
(4) Sadzba miestneho poplatku pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú zapojené
do systému množstvového zberu formou zberných nádob, je určená ako súčin frekvencie vývozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v nasledovnej výške:
-

0,0200 €/liter
§8
Vyrubenie a platenie poplatku

(1) Poplatok vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia s výnimkou platenia
vyrubeného poplatku určeného správcom dane v splátkach. Ak poplatník využíva množstvový zber,
obec poplatok nevyrubí rozhodnutím a platí poplatok spôsobom dohodnutým so správcom dane.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť
poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
(4) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy správcu dane, správca dane
určí poplatok podľa pomôcok.
(5) Poplatok sa platí na účet obce - správcu poplatku prevodným príkazom alebo v hotovosti
do pokladne Obecného úradu vo Valaskej, najneskôr v lehote splatnosti, ktorá je uvedená
v rozhodnutí. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné symboly
podľa rozhodnutia.
(6) Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšku poplatku, upraví
obec výšku poplatku.
§9
Zníženie poplatku
Obec Valaská poplatok zníži o pomernú čiastku :
a) pre študentov denného štúdia, ktorí študujú mimo obce Valaská s výnimkou denne
dochádzajúcich, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský
rok, resp. doklad o poskytnutí ubytovania (internátny preukaz
b) pre osoby zamestnané a ubytované v mieste sídla zamestnávateľa mimo obce Valaská,
preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa,
c) osobám, ktoré sú zamestnané formou turnusovej práce, opatrovateľskej práce a pod.,
d) osobám vo výkone trestu, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o umiestnení v predmetnom
zariadení
e) osobám dlhodobo hospitalizovaným v zdravotníckych zariadeniach,
f) osobám, ktoré zmenia trvalý alebo prechodný pobyt, preukazujúcim dokladom je odhlásenie z
trvalého alebo prechodného pobytu,
g) osobám, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú podnikateľskú činnosť na území obce,
preukazujúcim dokladom je rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti
resp. zrušenie prevádzky,
h) za osoby, ktoré zomrú na základe žiadosti pozostalej osoby s predložením úmrtného listu.
§ 10
Odpustenie poplatku
(1) Pre dlhodobo neprítomné osoby žijúce v zahraničí sa poplatok nevyrubí, preukazujúcim dokladom
je potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o návšteve školy, pracovné povolenie alebo potvrdenie
o povolení pobytu na území iného štátu, doklad o sobáši v zahraničí a pod.
(2) Pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré majú prechodné bydlisko mimo obce Valaská na území SR
sa poplatok nevyrubí, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo
meste a súčasne potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálne odpady v mieste prechodného pobytu.
§ 11
Uplatnenie zníženia poplatku resp. odpustenia poplatku
(1) Nárok na zníženie poplatku, resp. odpustenie poplatku podľa stavu platného k 1. januára bežného
roka je poplatník povinný preukázať do 31. januára bežného roka.
(2) V prípade, že poplatníkovi vznikne nárok na viac možností zníženia poplatku súčasne podľa tohto
VZN, priznáva sa iba jedna možnosť zníženia poplatku, finančne najvýhodnejšia pre poplatníka.
(3) Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné doklady s uvedením doby platnosti alebo
pôsobenia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením zamestnávateľa
alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry,
potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
potvrdenie o návšteve školy mimo mesta súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu
potvrdenie o ústavnom liečení alebo hospitalizácii,
potvrdenie o zrušení živnosti, podnikania, prevádzky.

(4) Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti
poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
(5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Označenie platby poplatku daňovníkom
(1) Daňovník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi, ktoré uvedie správca dane
v rozhodnutí, ktorým vyrubí poplatok: číslo účtu správcu poplatku, kód banky, variabilný symbol,
konštantný symbol; ak sú uvedené na rozhodnutí aj špecifický symbol a správu pre správcu poplatku.
(2) Miestny poplatok je možné uhradiť:
- bezhotovostne a to prevodom na účet správcu dane
- hotovostne v pokladni obecného úradu
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
(1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská č. 4/2004 O nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poplatku za zber,
prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Valaská
vrátanie všetkých dodatkov zo dňa 29. 09. 2004.
§ 13
Účinnosť
(1) Toto nariadenie bolo prijaté uznesením č. 188/2013 OcZ
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2014

..........................................
Ing. Juraj Uhrin
starosta obce

