Návrh
dodatku č. 4 k VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obec Sučany v súlade s § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 77 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva tento dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Sučany č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„VZN“).

Predmet dodatku
A/ Mení sa znenie § 9 ods. 1 VZN na nasledovné:
„Obec Sučany stanovuje sadzbu poplatku 0,057 € za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa
nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.“
B/ Mení sa znenie § 9 ods. 2 VZN na nasledovné:
„ Obec Sučany stanovuje pre množstvovom zbere sadzbu poplatku za komunálny odpad o výške 0,057 € za
jeden kg komunálneho odpadu.“
C/ Mení sa znenie § 9 bod 4 VZN na nasledovné:
“ Obec Sučany stanovuje sadzbu poplatku 0,013 € na 1 miesto/stoličku/ v užívanej nehnuteľnosti v obci
určenej na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných pohostinských služieb.“
D/ Mení sa § 12 na nasledovné znenie:
„Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku.“
(1) Obec zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v
zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý:
a) navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na odpustenie poplatku
je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä potvrdením o návšteve školy alebo
ubytovacím preukazom alebo potvrdením o platbe za ubytovanie,
b) sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania, prechodného pobytu v inej obci,
umiestnenia v nápravno-výchovnom zariadení o výkone väzby alebo trestu, umiestnenia v zariadení
poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, umiestnenia v zariadení poskytujúcom sociálne služby
pobytovou formou alebo umiestnenia v reedukačnom zariadení alebo detskom domove. Nárok na
odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä dokladom o
úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci, dokladom o prechodnom pobyte súčasne s dokladom o
úhrade poplatku v inej obci, nájomnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa alebo pracovnou zmluvou,
potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, potvrdením o umiestnení v zariadení
sociálnych služieb, potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove, potvrdením
o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach,

c) sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať
hodnoverným dokladom, a to najmä potvrdením o návšteve školy, pracovným povolením, povolením k
pobytu alebo vízami, potvrdením o zamestnaní, potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v
zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí, potvrdením o platbe obecnej dane v
zahraničí, tlačivom o úhrade dane z príjmu v zahraničí, potvrdením o poberaní materského príspevku v
zahraničí, potvrdením z pracovného úradu v zahraničí o evidencii v zozname nezamestnaných, doklad o
zdravotnom poistení v zahraničí.
Uvedené sa nevzťahuje na poplatníkov, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí (tri a viac rokov) – tí sú povinní
predložiť žiadosť s o odpustenie poplatku za komunálny odpad priloženými hodnovernými dokladmi, a
to minimálne každé 3 roky vždy k 31. 12. príslušného roka s trvaním nasledujúcich dvoch rokov/
zdaňovacích období/.
(2) Obec ustanovuje zníženie poplatku o 50% poplatníkovi, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna
fyzická osoba.
(3) Obec vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla
povinnosť platiť poplatok, a to do 30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik
poplatkovej povinnosti z dôvodu zániku trvalého pobytu, zániku prechodného pobytu a zániku oprávnenia
užívať nehnuteľnosť. Nárok na vrátenie poplatku je potrebné preukázať hodnoverným dokladom, a to najmä
dokladom o prihlásení sa na trvalý pobyt v inej obci, dokladom o zrušení prechodného pobytu v obci Sučany
alebo listom vlastníctva dokladujúcim zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
(4) V prípade, že predložený doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
(5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie
poplatku za toto obdobie zaniká. Poplatníkovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy alebo odpustenia
poplatku.
E/ Dopĺňa sa § 10 o bod 3 s nasledovným znením:
„Poplatok za komunálny odpad nižší ako 3,- € sa nevyrubuje“.

2. Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 4 k VZN č. 2/2012 na svojom
zasadnutí dňa................................. uznesením č. ….................a tento dodatok č. 4 k VZN č. 2/2012
nadobúda účinnosť dňom ............

Sučany, dňa ...............
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

Žiadosť o *
o zníženie
o odpustenie
o vrátenie poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok …………… pre:
o
o
o

fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi
právnické osoby
pre fyzické osoby- podnikatelia

1. Údaje o poplatníkovi:
…………………………………………………………………………………………………………
Titul, priezvisko a meno:
rodné číslo
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého alebo prechodného pobytu

2. Údaje o platiteľovi /ak nie sú totožné s poplatníkom/:
…………………………………………………………………………………………………………………
Titul, priezvisko a meno:

rodné číslo:

3. Rozhodnutie /vyplní sa , ak už bolo vydané/ číslo ………………….. zo dňa ………………………
4. Dôvody na uplatnenie nároku na zníženie / odpustenie / vrátenie poplatku:
o
o
o
o
o
o

Študent
Zamestnanec
Dlhodobý pobyt v zahraničí
Prechodný pobyt mimo obce
Poplatník dlhodobo umiestnený v zariadení mimo obce
ŤZP

5. Doklady, ktoré preukazujú nárok na zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku:
……………………………………………………………………………………………………
Poplatník-platiteľ je povinný vyplniť všetky údaje a svojim podpisom potvrdiť, že vyplnené údaje sú
pravdivé. Bez predloženia príslušných dokladov podľa ustanovení VZN ( § 12) nebude poplatok odpustený,
znížený alebo vrátený.
Počet príloh:
Dátum:

* Zaškrtnúť jednu alebo viac možností pri znaku

Podpis:

