Obec Mojš v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §77 - §83 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a
drobné stavebné odpady
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E M O J Š č. 9/2008
O PODMIENKACH URČOVANIA A VYBERANIA
MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Úovdné ustanovenie
§1
Obecné zastupiteľstvo v Mojši podľa §11 ods.4 písm.d) zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č.582/2004 Z.z. o daniach a miestnych poplatkoch s účinnosťou od
1 januára 2008 a ďaľšie obdobie obec MOJŠ určuje miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa nasledovných ustanovení.
Predmet poplatku
§2
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Mojš.
Poplatník
§3
1. Ak naďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzickýcká osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva, 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.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie.
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. U poplatníkov podľa ods. 1/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov
centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného
úradu Mojš / trvalý a prechodný pobyt /.
3. Poplatok platí:

a)vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľností
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 1.
Určené obdobie
§4
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.
Sadzba poplatku
§5
1. Sadzba poplatku je:
a) pre poplatníka podľa § 36 ods. 1/ písm. a) pri nehnuteľnosti na bývanie
podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému
pobytu:
1,51 Sk x 365=550.- Sk/ročne na 1 osobu (rozmedzie od 1,40-2.- Sk)
0,0501 € x 365=18,28 € /ročne na 1 osobu
Poplatok za určené obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok sa stanovuje:
b) pre fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v roku, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v obci trvalý, alebo
 prechodný pobyt, užíva nehnuteľnosť, alebo je oprávnený užívať
 pre právnické osoby alebo podnikateľov ako súčin sadzby poplatku, počtu
kalendárnych dní v roku a ukazovateľa dennej produkcie
Ukazovateľ dennej produkcie odpadov v roku je:
 súčet priemerného počtu osôb v roku, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu
alebo tvoria jeho štatutárny orgán
 miest určených na poskytovanie služby - reštauračné, kaviarenské alebo
pohostinské
Pre stanovenie ukazovateľa dennej produkcie odpadov je rozhodujúcim
obdobím predchádajúci kalendárny rok alebo obdobie povinnosti platiť
poplatok.
Splatnosť poplatku
§6
1. Polatok je splatný jednorazovo do 31.5. príslušného kalendárneho roku

Oznamovacia povinnosť
§7
1. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny
potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu
v Mojši najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka.

2. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil
poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu / ďalej identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba
podľa § 36 ods.1 písm.b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 37. Spolu s ohlásením
predložil aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje
zníženie, alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku
Zníženie a odpustenie poplatku
§8
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec na základe
žiadosti zníži, alebo odpustí:
a) ak sa poplatník v určenom období dlhodobo /t.j. minimálne 6 po sebe
nasledujúcich mesiacov/ zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. K žiadosti je
potrebné doložiť čestné prehlásenie
b) o sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníži tým poplatníkom s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia
obce a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka
zdržiavli.
Záverečné ustanovenia
§9
Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2008 č.6/2008
zo dňa 03.12.2007.
Obecné zastupiteľstvo Mojš sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
na rok 2009 a ďaľšie obdobie o podmienkach určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
12.12.2008 uznesením číslo 33/152/2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2008.

Ing. Štefan S v e t k o
starosta obce
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