Obecné zastupiteľstvo obce Mojš v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. 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

Dodatok č. 1
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE MOJŠ č. 8/2015
1/

V § 3 ods. 3 VZN
a)

Poplatok platí :
aa) Vlastník nehnuteľnosti ab)

nájomca alebo ac) užívateľ nehnuteľnosti

b) Ak má fyzická osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne
je fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je
miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, a v tomto mieste
nemá zriadenú prevádzkáreň, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo
prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový
zber v príslušnej časti obce.
c)

2/

Poplatok u právnických osôb, ktoré majú v obci sídlo ale nemajú tu
zriadenú prevádzkáreň a nevykonávajú priamo podnikateľskú činnosť, platí
fyzická osoba z dôvodu jej vzťahu k nehnuteľnosti podľa písm. a) tohto
bodu tohto VZN.

V § 5 ods. 2 VZN sa mení takto :

U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie vypočítaný
podľa § 5 ods. 4. vynásobí koeficientom s hodnotou 0,9

3/

V § 5 VZN sa mení znenie ods. 4 takto :
4.

Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad.
Poplatok za určené obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok sa stanovuje:
a)

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

b)

pre právnické osoby, alebo podnikateľov ako súčin sadzby
poplatku, počtu kalendárnych dní v roku a ukazovateľa

dennej produkcie
Ukazovateľ dennej produkcie odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú
v rozhodujúcom období s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu,
inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka
štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán
b) priemerného počtu ubytovaných osôb v určenom období, ktoré boli
prechodne ubytované v nehnuteľnostiach, ktoré poskytujú ubytovacie
služby
c)

priemerný počet miest v zariadení, ktoré poskytuje reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby.

Pre stanovenie ukazovateľa dennej produkcie odpadov je rozhodujúcim
obdobím predchádzajúci kalendárny rok, alebo obdobie povinnosti platiť
poplatok .
4/ V § 8, §9 a §10 VZN sa menia v nasledovnom znení :
§8
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1.

a)

Obec vráti poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo
jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie nasledovných podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

b)

fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať 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,

c)

právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,

d)

podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.

2.

Podkladmi preukazujúcimi zánik povinnosti platiť poplatok sú:

a)

potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu, pokiaľ je
poplatníkom fyzická osoba

b)

list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie

oprávnenia užívať 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, pokiaľ je poplatníkom fyzická osoba
c)

list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie, pokiaľ je poplatníkom právnická osoba

d)

list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie
oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania, pokiaľ je poplatníkom podnikateľ.

3.

Poplatník si môže uplatniť nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti po predložení podkladov preukazujúcich zánik povinnosti platiť poplatok
a podaní písomnej žiadosti o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

4.

Poplatník si uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
podľa § 8 tohto nariadenia u obce písomnou žiadosťou po uplynutí daňového
obdobia - kalendárneho roka. K žiadosti je povinný priložiť originály dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti. Kópiu originálu môže overiť notár, matričný úrad alebo starostom obce
poverený pracovník. V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom
jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka.
§9

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1.

Obec poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo
odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na
zníženie alebo odpustenie poplatku a predloží podklady stanovené týmto
nariadením, pokiaľ sa poplatník v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní.

2.

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku môžu nastať z dôvodu:

a)

výkonu práce alebo štúdia v zahraničí

b)

výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky mimo trvalého
pobytu, pokiaľ je poplatník ubytovaný mimo obec Mojš

c)

prechodného pobytu v inej obci alebo v zahraničí

d)

pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,

e)

výkonu trestu odňatia slobody,

f)

vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej
úloh,

g)

že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného
úradu obce Mojš podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov,

h)

viacdetnej rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku do 15
roku veku dieťaťa.

3.

Podkladmi preukazujúce splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie
poplatku sú:

a)

potvrdenie o výkone práce zamestnávateľa alebo potvrdenie o štúdiu v
zahraničí

b)

potvrdenie o výkone práce zamestnávateľa alebo potvrdenie o štúdiu na území
Slovenskej republiky spolu s dokladom, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste
výkonu práce alebo štúdia (vlastníctvo nehnuteľností, potvrdenie o prechodnom
ubytovaní, nájomná zmluva a pod.)

c)
d)
e)

potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo v zahraničí
potvrdenie o pobyte v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení (potvrdenie
o hospitalizácii)
rozhodnutie súdu o výkone trestu odňatia slobody

f)

potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý
vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,

g)

potvrdenie obce, že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý
pobyt Obecného úradu obce Mojš podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998
Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

h)

rodné listy detí

4.

Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku po
predložení podkladov preukazujúcich vznik nároku a podaní písomnej žiadosti na
zníženie alebo odpustenie poplatku.

5.

Poplatník je povinný predkladať žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku
každoročne spolu s originálmi akceptovateľných dokladov. Kópiu originálu môže
overiť notár, matričný úrad alebo starostom obce poverený pracovník.

6.

V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka.

§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Obecné zastupiteľstvo obce Mojš zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce

