NAVRH
DODATKU Z. 01/2021
k Všeobecne záväznérnu nariadeniu Z. 01/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Návrh tohto Dodatku k VZN zverejnený na pripomienkovanie
V zmysle
§ 6 ods. 3 zákona 6. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskoršich zmien a dopinkov
na táradnej tabuli obce
na elektronickej Láradnej tabuli obce
na centrálnej elektronickej táradnej tabuli
Koniec lehoty na pripomienkovanie

dňa 17.11.2021

dňa 01.12.2021

Pripomienky zasielaf
písomne na adresu: Obec V. Čepčín, adresa Obecný tárad Vellý
Čepčín, 12
elektronicky na adresu: starosta@velkycepcin.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku 6.01/2021 k VZN
uskutočnené
Návrh tohto Dodatku 6. 01/2021 k VZN zvesený z ilradnej tabule
obce, z elektronickej ííradnej tabule obce a z centrálnej
elektronickej Ciradnej tabule

Dňa 02.12.2021

dňa 02.12.2021

Obecné zastupiterstvo sa na tomto Dodatku č. 01/2021 k VZN
uznieslo

dňa

Vyhlásené vyvesením na táradnej tabuli obce, na elektronickej
Liradnej tabuli obce a na centrálnej elektronickej tabuli

dňa

Schválený Dodatok 6. 01/2021 k VZN zvesený z ílradnej tabule
obce, z elektronickej Llradnej tabule obce a z centrálnej
elektronickej ígadnej tabule

dňa

Dodatok Z. 01/2021 k VZN Z. 01/2020 nadobt5da táčinnosf

dňa 01.01.2022

Návrh
Dodatku č. 01/2021
k Všeobecne záváznému nariadeniu

E. 01/2020

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obec Verký Čepčín (d'alej len „Obec") podra § 6 ods. 1 zákona 6. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskoršich zmien a dopinkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 6. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva
Dodatok č. 01/2021 k VZN č. 01/2020.
Mení sa Čl. 5 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nahrádza sa
v pinom rozsahu.
1. Obec stanovuje sadzbu poplatku
a) vo výške 0,1095 Vosobu a kalendárny deň.
b) 0,070 za 1kg drobných stavebných odpadov bez škodlivín.
2. Koeficient ukazovatera produkcie odpadov je 1.
3. U právnických osôb a fyzických osôb — podnikaterov sa ukazovater produkcie komunálnych
odpadov vypočíta podra § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe doložených dokladov uvedených v bode 5 ods. c) , že sa
viac ako 90 dní v zda ňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce
nasledovne:
a) poplatok sa zníži o 75 % poplatníkovi, ktorý
aa) navštevuje školu mimo obce (je ubytovaný na školskom internáte, private a pod. s
výnimkou študentov denne dochádzajúcich
ab) pracuje a je ubytovaný mimo trvalého pobytu.
b)

c)
-

-

-

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady obec odpustí v pinej výške, ak sa
preukáže dokladmi uvedenými v bode 5 ods. c) :
ba) poplatníkovi s trvalým pobytom v obci, ktorý sa počas celého roka zdržiava v
zahraničí
bb) poplatníkovi, ktorý je dlhodobo /počas celého roku/ umiestnený v zariadení, napr.
domov dôchodcov
Dokladmi preukazujúcimi vyššie uvedené skutoč nosti sú doklady, z ktorých je zrejmý
počet dní pobytu poplatníka mimo obce, najmä:
pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza,
potvrdenie o zaplatení poplatku v obci, kde sa da ňovník zdržiaval časf roka alebo kde
mal prechodný pobyt alebo užíva nehnuternosf
potvrdenie zamestnávatera o dĺžke prac. pomeru mimo územia obce /ide o sez6nneho
zamestnanca vykonávajtkeho prácu počas turnusov /
pracovnú zmluvu, nájomnú zmluvu
potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb
potvrdenie o návšteve školy v zahraničí /v prípade, že doklad nie je vyhotovený
v štátnom jazyku alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladu doložif preklad/
čestné prehlásenie poplatníka, alebo jeho rodinného príslušnika, že sa celoročne zdržiava
v zahraničí

čestné prehlásenie poplatnika, alebo jeho rodinného príslušnika, že sa nachádza vo
výkone trestu, resp. vo väzbe
čestné prehlásenie poplatníka, alebo jeho rodinného príslušnika o nezvestnosti
poplatnika.
d)

Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do
90dní po skončeni zda ňovacieho obdobia (po 31.12. predchádzajúceho roka) podaním

e)

5.

6.
7.

žiadosti a v tejto lehote nepredloži príslušné doklady, nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie mu zaniká.
Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je písomná žiadosf

o vrátenie poplatku a zánik dôvodu platenia poplatku, najmä zmena trvalého alebo
prechodného pobytu, únnrtie, zánik práva užívania nehnuternosti, zrušenie prevádzky.
Dokladmi preukazujúcimi spinenie vyššie uvedených podmienok sú najmä k6pia
úmrtného listu, doklad o ukončení podnikania vydaný príslušným &adorn, doklad
preukazujúci zánik práva užívaf nehnuternosf.
Správca dane stanovuje maximálne možný počet smetných nádob na komunálny odpad pre
rodinný dom — nehnuternosf podra počtu osôb takto:
1 až 4-členná rodina - jedna nádoba 120 litrov
5 a viacčlenná rodina - dye nádoby 120 litrové.
V prípade, že poplatník bude maf záujem o vývoz väčšieho počtu smetných nádob 120 I ako
je uvedené v bode 5., musí uhradif poplatok za d'alšiu smetnú nádobu 120 I v sume 20 Vrok.
Každá smetná nádoba bude riadne označená (samolepka s číslom nádoby) samolepkou, ktorú
poplatníkovi odovzdá bezodplatne správca dane. Poplatník je povinný samolepku umiestnif
na smetnú nádobu. V prípade neoznačenia smetnej nádoby, táto nebude zberovou
spoločnosfou vyprázdnená.

8.

Obec zníži poplatok FO pri zapojení sa do separovaného zberu nasledovne:

a)

pri riadnom vytriedení obalov s označením PET, zmesového plastu, kilif a viacyrstvových
materiálov (tetra packy) sa poplatok zníži o 10 na osobu a rok

b)

pri riadnom vytriedení a odovzdaní papiera, kartónov, skla a kovov sa poplatok zníži o 5 na
osobu a rok.

c)

Obec ustanovuje zníženie poplatku o 10 Vosobu a kalendárny rok pre tých poplatníkov,
ktorých domácnosf preukáže čestným prehlásením, že kompostuje svoj biologicky rozložiterný
odpad zo záhrad a kuchynský odpad.

Na posúdenie zniženia poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad uvedený v bode 8,
bude slúžif evidencia zaznamenávaná zodpovedným pracovníkom obce, ktorý má na starosti
evidenciu vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Záverečne ustanovenie
1. Návrh Dodatoku 6. 01/2021 k VZN 6. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený Obecným zastupiterstvom vo
Verkom Čepčíne dňa
, uznesením 6.
2. Dodatok 6. 01/2021 k VZN č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobudne ú činnosf 01.01.2022.

Vo Verkom Čepčíne, d ňa
Jana Bod'ová
starostka obce

