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Článok 1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove sa na svojom zasadnutí dňa 14.11.2014 uznieslo
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade zo zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o daniach) na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Dolný Lopašov č.30/2014
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 2
Sadzba poplatku
(1) Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie. Sadzba poplatku je 0,0384 EUR za osobu a kalendárny deň, t.j. 14,00 EUR za osobu
a kalendárny rok
(2) Poplatok za množstvový zber je zavedený pre:
 Právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie
 Podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.
Sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,017 € za jeden liter komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
Objem
v dm3
110

nádoby Frekvencia
vývozu
1x za dva týždne

Počet
ročne
26

vývozov Sadzba poplatku Sadza poplatku
EUR/l
EUR/rok
0,017
48,62

Článok 3
Forma a miesto na zaplatenie poplatku
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(2) Správca dane upraví rozhodnutím v priebehu zdaňovacieho obdobia poplatok za množstvový
zber, na základe podania oznamovacej povinnosti pri vzniku, zmene alebo zániku
poplatkovej povinnosti, pri mene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob a počtu
zberných nádob.
(3) Správca dane upraví rozhodnutím v priebehu zdaňovacieho obdobia paušálny poplatok na
základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona.
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(4) Vyrubený poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladnici Obecného úradu v Dolnom
Lopašove do výšky 331,94 EUR, poštovou poukážkou, vkladom v hotovosti, resp.
bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, na základe identifikačných údajov
uvedených v rozhodnutí, resp. platobnom výmere.

Článok 4
Zníženie a odpustenie poplatku
(1) Správca dane, na základe predloženia podkladov, uvedených v tomto článku ods 3,
poplatníkovi poplatok zníži na sumu 0,0096 EUR na osobu na kalendárny deň v zmysle
zákona za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Poplatník si v zmysle zákona nárok na
odpustenie poplatku uplatňuje osobitne na každé zdaňovacie obdobie.
(2) Správca dane určuje nasledovné podklady pre odpustenie poplatku na území obce:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľa potvrdí, že poplatník
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva),
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí,
c) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
d) potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí,
e) doklad miestne alebo vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období,
g) potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí,
h) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov
dôchodcov, domov sociálnych služieb), v reedukačnom zariadení, v diagnostickom
zariadení,
i) potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody,
j) potvrdenie o ubytovaní študentov na stredných a vysokých školách
(3) V prípade, že podklad podľa ods. 3 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník
predloží aj preklad príslušného podkladu, podpísaného poplatníkom.
(4) Podklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

Článok 5
Vrátenie poplatku
(1) Ak poplatník uhradil správcovi dane vyrubený poplatok na základe rozhodnutia na
zdaňovacie obdobie a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť,
poplatník je povinný v zmysle zákona túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane a písomnou
žiadosťou požiadať o vrátenie preplatku, ktorej súčasťou bude fotokópia dokladu o úhrade
poplatku. Po splnení uvedených podmienok správca dane vráti do 30 dní preplatok
poplatníkovi

Strana 3 z 4

Účinnosť

Obec Dolný Lopašov

01.01.2015
Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: 30/2014

(2) Poplatník, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrel, správca dane
na základe žiadosti pozostalých vydá potvrdenie o evidovanom preplatku pre potreby
dedičského konania.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2014 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Dolnom Lopašove dňa 14.11. 2014 Uznesením č.6/2014/B/5 a bolo v zákonnej lehote
vyvesené na úradnej tabuli Obce Dolný Lopašov.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č.30/2014 nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Dodatok č.1 k a Dodatok č.2 k
VZN č. 17/2009 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov.

V Dolnom Lopašove dňa 24.11.2014

PaedDr. Hana Madrová
starosta obce
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