Obec Sebedražie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3 , § 16 ods.2,§ 17 ods. 2,3,4 a 6 , § 20 ods. 3, § 21
ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE

č. 7/2004

O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 1

podnikanie poplatok platí

ÚVODNÉ USTANOVENIE

iba z dôvodu trvalého

pobytu.
§2

1.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné

SADZBA POPLATKU

stavebné odpady /ďalej len „ poplatok „/
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné

1.) Sadzba poplatku je 0,82 Sk na osobu a kalendárny

odpady, ktoré vznikajú na území obce.

deň
2.) Ak ďalej nieje ustanovené

§3

inak, poplatok platí

URČENIE POPLATKU

poplatník ktorým je :
a.) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na

1.) Pre rok 2005 určuje

území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,

ročného poplatku je :

obec

Sebedražie, že výška

nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nieje stavbou, alebo

a.) fyzická osoba

pobytom v obci /§1 ods. 2 písm. a/ 300,- Sk

záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na
pozemok v zastavanom
lesného

pozemku

a

podnikanie,

území obce
pozemku,

b.) študenti SŠ a VŠ bývajúci mimo trvalého
bydliska 150,- Sk

okrem

ktorý

je

evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná

c.) občania pracujúci v zahraničí 150,- Sk
d.) právnické osoby, fyzické osoby podnikajúce na
území obce za každého zamestnanca 300,- Sk

plocha .
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená
alebo užíva

nehnuteľnosť

užívať

c.) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
nehnuteľnosť

e.) rodiny s troma a viac deťmi za tretie a každé
ďalšie dieťa 100,- Sk

nachádzajúcu sa

na území obce na iný účel ako na podnikanie,
užíva

s trvalým alebo prechodným

nachádzajúcu sa na

f.)

rodiny s deťmi do 2 rokov veku za dieťa 0,- Sk

g.) dobrovoľný darca krvi držiteľ bronzovej, alebo
inej Jánskeho plakety 150,- Sk

území obce na účel podnikania
§ 4
3.) Ak má osoba

OHLÁSENIE

podľa odseku 2 písm. a) v obci

súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt , poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba

1.) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa

podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo

vzniku

prechodný pobyt

nastala

alebo užíva

a súčasne je oprávnená užívať

nehnuteľnosť na iný účel

ako na

povinnosti platiť

poplatok odo dňa, keď

skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik

poplatkovej

povinnosti, ako aj od skončenia

1

obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok,
v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov,

1.)

ohlásiť obci
a.) svoje

Vyrubený

poplatok je splatný do 31. marca

bežného spoplatňovaného roka.

meno

priezvisko,

dátum

narodenia,

2.)

Ak je výška poplatku pre fyzickú osobu vyššia ako

adresu trvalého pobytu, adresu prechodného

800,- Sk je možné poplatok uhradiť v 3 rovnakých

pobytu, ak je poplatníkom osoba podľa § 77

splátkach v termíne :

ods. 2 písm. b) alebo písm. c) , názov alebo

1. splátka do 31.3.

obchodné

2. splátka do 30.6.

meno,

sídlo

alebo

miesto

podnikania, identifikačné číslo

3. splátka do 30.9. príslušného roka

b.) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní
povinnosti poplatník podľa § 77 ods.7,
c.) údaje rozhodujúce
podľa § 79
doklady

na určenie

spolu s ohlásením

potvrdzujúce

3.)

poplatku

Ak je výška poplatku pre právnickú osobu vyššia
ako 10.000,- Sk

predloží aj

je možné poplatok uhradiť

v 3 rovnakých splátkach v termíne :

uvádzané údaje : ak

1. splátka do 31.3.

súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie

2. splátka do 30.6.

poplatku

3. splátka do 30.9. príslušného roka

podľa

odôvodňujú

§

83

zníženie

aj

doklady,

alebo

ktoré

odpustenie
§7

poplatku.

SANKCIE
2.) Poplatník je oprávnený
v prípade,

ak

poplatok má

zistí,

že

podať obci ohlásenie aj
jeho

povinnosť

platiť

byť nižšia, ako mu bola vyrubená,

alebo ak žiada o zníženie poplatku

z dôvodu, že

neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

Za

porušenie

ustanovení

tohoto VZN ako

aj

ustanovení zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnych poplatkoch

za komunálny odpad

a

drobné stavebné odpady sa uplatnia sankcie podľa
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o

§5

zmenách

VYRUBENIE POPLATKU
1.)

PLATENIE POPLATKU

finančných orgánov

v platnom znení.

Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
§6

v sústave územných

Toto VZN obce bolo schválené uznesením č.11/9/2004
obecného zastupiteľstva v Sebedraží zo dňa 3.12.2004
a nadobúda účinnosť 1.1.2005.

Ing. Peter J u r í č e k
starosta obce
Zverejnené : 6.12.2004
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