Obec Kamenín v súlade s ustanovením § 6 ods. a § 11 ods. 4 písm.d/ a e/ zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a ustanoveniami § 2 ods.2, § 77 ods.1, § 83
a § 99 ods.2 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, v y d á v a s
účinnosťou od 1. januára 2012 toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č.

6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kameníne na základe §11 ods. 4 písm. d/ a e/ zákona
NR
SR č.582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v platnom znení neskorších
predpisov
rozhodl o o
podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kamenín počnúc dňom 1. januára 2012 .
§1
Úvodné ustanovenie
Základné ustanovenia o poplatníkovi , platiteľovi poplatku a o určení poplatku sú vymedzené
a uvedené v desiatej časti , § 77 a § 79 zákona o miestnych daniach.
§2
Základné ustanovenia
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spravuje obec a je
príjmom jeho rozpočtu.
2. Definícia a vymedzenie pojmov komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu i
pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je predmetom osobitného
Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.

§3
Predpis a platenie poplatku, splatnosť a vyberanie poplatku, určené obdobie
1. Poplatníkom vyrubuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec
ako správca poplatku. Poplatok sa vyrubuje podľa stanovenej sadzby v príslušnej výške
platobným výmerom spravidla na obdobie jedného kalendárneho roka / ďalej len určené
obdobie/. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru, pokiaľ platobný
výmer vo výrokovej časti neuvádza termíny zročnosti
jednotlivých splátok.
2. Poplatok
je možné zaplatiť poštovou poukážkou na účet správcu poplatku ,
prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v hotovosti v budove sídla správcu poplatku.
3. Ak je právnickej osoby alebo u podnikateľského subjektu povinnosť platenia
poplatku založená na oprávnení užívať nehnuteľnosť na území obce, poplatníkom poplatku je
táto právnická osoba alebo podnikateľský subjekt , bez ohľadu na skutočnosť kto je
vlastníkom užívanej nehnuteľnosti .

§4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom jej prihlásenie k trvalému alebo
prechodnému pobytu v obci, alebo dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území
obce. Poplatková povinnosť právnickej osoby vznikne dňom jej oprávnenia užívať
nehnuteľnosť na území obce.
2. Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vznikne dňom jeho oprávnenia užívať
nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.
3. Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa bodov 1
až 2 povinnosť na platenie poplatku.

§5
Ohlasovacia povinnosť poplatníka o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti
1. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ohlási obci nasledovné identifikačné údaje:
a/ svoje meno , priezvisko , dátum narodenia , adresu trvalého pobytu , prípadne adresu
prechodného pobytu,
b/ ak je poplatník súčasne osobou, ktorá preberá na seba plnenie povinností poplatníka aj za
ďalších členov domácnosti ako aj za osoby, ktorých je zákonným zástupcom alebo
opatrovníkom.
2. Ak je poplatníkom podnikateľský subjekt alebo právnická osoba, ohlási obci svoj
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo /IČO/ a
adresu svojich prevádzok na území obce. Na dožiadanie vyplní a odovzdá obci formulár

prihlášky za platiteľa poplatku s údajmi o počtoch svojich zamestnancov pre
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

výpočet

3. Ak poplatník 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, po dobu viac ako 90 po dní, je oprávnený podať obci ohlásenie týchto
skutočností a súčasne predložiť hodnoverné doklady potvrdzujúce pravdivosť ohlásených
údajov.
4. Ohlasovacia povinnosť poplatníka sa vykoná v lehote do jedného mesiaca odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok. Ohlasovacia povinnosť a jej lehota sa vzťahuje aj na zánik
poplatkovej povinnosti a zmenu už ohlásených údajov.

§ 6
Sadzba poplatku a určenie poplatku
1. Sadzba poplatku je stanovená za osobu a kalendárny deň vo výške 0,0329 Eur .
2. Pre poplatníka , ktorým je fyzická osoba , sa výška poplatku poplatkovom období určí
ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období počas ktorých má
alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt , alebo ak nie je
prihlásený na trvalý či prechodný pobyt , počas ktorých užíva alebo je oprávnený užívať
nehnuteľnosť na území obce.
1. Pre poplatníka , ktorým je právnická osoba alebo podnikateľský subjekt sa výška poplatku
určí ako súčin sadzby poplatku , počtu kalendárnych dní v určenom období , počas ktorých
užíva alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce.

§7
Vyrubenie poplatku
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom .Správca dane umožňuje platenie poplatku
v dvoch splátkach . Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru a druhá splátka je splatná do 30. septembra zdaňovacieho obdobia .

§8
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Obec poplatok zníži podľa zákonom stanovenej najnižšej sadzby, lebo poplatok v

odôvodnených prípadoch odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným spôsobom a
dokladmi preukáže, že sa určenom období dlhodobo a sústavne, najmenej počas 3 mesiacov
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
2/ Určeným obdobím je obdobie toho kalendárneho roku, na ktorý bol poplatok vyrubený.
3/ Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle správcovi
poplatku spolu s aktuálnymi dokladom , ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr
do konca určeného obdobia. Týmito dokladmi sú napr. potvrdenie o pobyte v zahraničí,
pracovná zmluva na výkon práce v zahraničí v priebehu určeného obdobia, potvrdenie o
sprostredkovaní práce v zahraničí v určenom období, potvrdenie o štúdiu v zahraničí a pod.
Dokladom pre uvedené účely nie je čestné prehlásenie poplatníka alebo člena jeho rodiny,
záznam o vycestovaní v cestovnom doklade alebo potvrdenie o cestovných nákladoch.
§9
Spoločné ustanovenie
Správcom miestneho poplatku je Obec Kamenín. Konanie vo veciach miestneho
poplatku sa zabezpečuje podľa osobitného predpisu , ktorým je zákon o správe daní
a poplatkov. Skutočnosti ktoré nie sú upravené v tomto Všeobecne záväznom nariadení sa
spravujú ustanoveniami zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady .
§ 10
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzne nariadenie obce číslo 14/2008
zo dňa 27.11.2008 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
miestnom poplatku za komunálneho odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
15.11.2011 , uznesením č. 49/2011 .
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

V Kameníne, 15.11.2011
Tibor Dávid
zástupca starostu obce Kamenín
Vyvesené : 27.10. 2011
Schválené : 15. 11. 2011
Vyvesené po schválení : 16.11. 2011
Zvesené po schválení : 5. 12. 2011

