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„NÁVRH"
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča
č. ../2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
Obci Horná Súča

I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Horná Súča s účinnosťou od 1. januára
2015.

2.

Obec Horná Súča na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,

3.

Obec Horná Súča na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „poplatok“)

II. časť
MIESTNE DANE
Článok 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1.

Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Článok 3
Daň z pozemkov

1.

Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov, záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch
a stavebných pozemkov na území obce Horná Súča je v zmysle zákona nasledovná:
Druh pozemku

Hodnota v EUR/m²

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávne porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky
pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb

0,2184
0,0282
1,85
1,85
18,58
18,58

2.

Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy sa zisťuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty pozemku. Znalecké posudky preukazujúce hodnotu pozemkov daňovník uplatňuje
v priznaní a v lehote na podanie priznania v zmysle zákona a tohto VZN.
V prípade, že hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy daňovník nepreukáže znaleckým posudkom použije sa hodnota pozemku za
1 m² uvedená v tomto VZN.
V súlade s § 7 odst.6 zákona správca dane ustanovuje hodnotu pozemkov nasledovne:
Druh pozemku
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

3.

Hodnota v EUR/m²
0,1659

V súlade s § 8 ods. 2 zákona správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne :
Druh pozemku
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
stavebné pozemky
pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb

Ročná sadzba dane v % zo základu
dane
0,50
0,40
0,40
0,60
0,40
0,40

Článok 4
Daň zo stavieb
1.

V súlade s § 12 odst.2 zákona správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy nasledovne:

Druh stavby
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na
vlastnú administratívu.
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáží
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
2.

Sadzba v EUR/m²
0,080
0,080
0,300
0,200
0,200
0,200
0,800
0,800
0,800

V súlade s § 12 ods. 3 zákona správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok 0,0400 EUR za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok 5
Daň z bytov
1.

V súlade s § 16 ods. 2 zákona správca dane ustanovuje ročnú sadzba dane z bytov a nebytových priestorov za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:

Predmet dane

Sadzba v EUR/m2
0,080
0,080

byt
nebytový priestor

Článok 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1.

V súlade s § 17 odst.2 zákona správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

2.

V súlade s § 17 odst.3 zákona správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
b) stavby slúžiace školám, školským zariadeniam,
c) knižnice, osvetové zariadenia

3.

V súlade s § 17 odst.3 zákona správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% na:
a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62
rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších
ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové
vozidlo používané na ich dopravu.

4.

V súlade s § 17 odst.4 zákona správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane
podľa čl.6 bod 3 je 62 rokov.
Článok 7
Daň za psa

1.

V súlade s § 25 zákona obec Horná Súča určuje ročnú sadzbu dane za psa nasledovne:
3,50 EUR za jedného psa a kalendárny rok

Článok 8
Vyrubenie a splatnosť dane z nehnuteľností a dane za psa
1.

Správca dane v súlade s § 99e odst.9 zákona určuje, že ak daň z nehnuteľnosti a daň za psa podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia nepresiahne sumu 3,00 EUR, Obec Horná Súča túto daň nebude vyrubovať.

III. časť
Článok 9
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Horná Súča,
ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) pozemná komunikácia, námestie, chodník, trhovisko a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia,
b) pozemnou komunikáciou je priestor ohraničený pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených
pásov, vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov. Súčasťou miestnych komunikácií sú
všetky zariadenia stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu ciest
a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky,
c) námestím je priestor ohraničený priľahlými stavbami a pozemkami, kde sa spravidla sústreďuje spoločenský,
obchodný a zábavný život obce,
d) chodníkom je komunikácia, alebo časť pozemnej komunikácie, ktorá je určená pre chodcov a je spravidla
oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom,
e) trhoviskom je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov
a poskytovanie služieb,
f)
príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto
predaj,
g) ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj pred prevádzkárňou.
h) stavebným zariadením je zariadenie staveniska, pomocné stavebné konštrukcie a iné technické zariadenia,
i)
zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je dočasné technické zariadenie a pomocné konštrukcie, na ktoré
nie je potrebné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a slúži pre výkon a realizáciu umeleckej
a varietnej produkcie,
j) skládkou je priestor – časť verejného priestranstva, ktorý nie je určený na ukladanie vecí, materiálov, tovarov
alebo odpadov, napriek tomu však uvedenému účelu dočasne slúži
k) dočasným parkovaním vozidla je státie motorových vozidiel na platenom parkovisku, ktoré je vyznačené
príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením,
l)
trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska je vyhradenie priestoru z verejného priestranstva
zvislým a vodorovným dopravným značením ako parkovisko pre určité vozidlo,
2.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie predajného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie stavebného zariadenia,
e) umiestnenie skládky,
f)
trvalé parkovanie vozidla

3.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je :
a) 0,0663 EUR / m2 / začatý deň - zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
b)

0,200 EUR/ m2 / začatý deň - predajné zariadenia, stánky, pojazdné predajne – ambulantný predaj
Priestor vyhradený pre takýto predaj je 30 m2

c)

0,200 EUR/ m2 / začatý deň – zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb – napr. čistenie peria, brúsenie
nožov. Priestor vyhradený pre takéto zariadenie je 30 m2

d)

0,0331 EUR / m2 / začatý deň - ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva

4.

Náležitosti oznamovacej povinnosti:
a)
Obchodné meno, meno zastupujúceho, pri FO meno a priezvisko
b)
Sídlo, miesto podnikania
c)
IČO
d)
Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti
e)
Spôsob užívania verejného priestranstva, výmera užívaného ver. priestranstva

5.

Obec Horná Súča ustanovuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva:
a) pre daňovníkov - FO a PO s miestom podnikania, adresy prevádzkarne na území obce Horná Súča, ktoré
užívajú verejné priestranstvo podľa čl.9 bod 2 písm.b) tohto VZN
b) pre daňovníkov, ktorí užívajú verejné priestranstvo pri kultúrnych a športových podujatiach organizovaných
obcou Horná Súča

IV. časť
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Článok 10
Určenie poplatku
Obec Horná Súča určuje poplatok nasledovne:
1.

pre platiteľov poplatku v zmysle § 77 odst.2 písm.a) zákona - poplatok na zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období

2.

pre platiteľov poplatku v zmysle § 77 odst.2 písm b) a c) zákona - množstvový zber zmesového komunálneho
odpadu ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov

3.

množstvový zber drobného stavebného odpadu ako súčin sadzby a objemu skutočne odovzdaného dr.st. odpadu

Článok 11
Sadzba poplatku
Obec ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
1.

poplatok na zdaňovacie obdobie:

0,0439 EUR / osoba / kalendárny deň

2.

množstvový zber zmesového komunálneho odpadu: 0,0166 EUR / liter

3.

množstvový zber drobného stavebného odpadu:
škodlivín

0,0300 EUR / kg drobných stavebných odpadov bez obsahu

Článok 12
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie a splatnosť poplatku pri množstvovom zbere
1.

2.

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
a)

Poplatníci – právnické osoby a podnikatelia, ktorí využívajú množstvový zber komunálneho odpadu sú povinní
do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi poplatku frekvenciu odvozov, počet a objem
zberných nádob, ktoré využívajú na zber komunálneho odpadu. Na základe tohto oznámenia vyrubí obec
poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný v 2 splátkach a to 1.splátka do
31.júla bežného zdaňovacieho obdobia a 2. splátka do 30. novembra bežného zdaňovacieho obdobia.

b)

V prípade vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je PO alebo podnikateľ povinný
oznámiť správcovi poplatku frekvenciu odvozov, počet a objem zberných nádob, ktoré využíva na zber
komunálneho odpadu do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti. Na základe tohto oznámenia vyrubí obec
pomernú časť poplatku rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

Množstvový zber drobného stavebného odpadu
a) Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhradí v hotovosti na zbernom dvore správcovi dane t.j.
poverenému zamestnancovi obce. Poplatníkovi bude vydaný príjmový pokladničný doklad.
b) Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.

Článok 13
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1.

V súlade s § 82 odst.1 zákona obec ustanovuje, že ak zanikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho
obdobia, obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi (príp. zástupcovi v súlade s §77 odst.7) pri
splnení nasledovných podmienok:
a) poplatník si splnil oznamovaciu povinnosť

b) má vydané rozhodnutie o úprave poplatkovej povinnosti
b) nemožno daňový preplatok použiť podľa § 55 odst.6,7 daňového poriadku
c) požiada o vrátenie poplatku
2.

V súlade s § 82 odst.2 zákona, obec poplatok zníži nasledovne:
a) o 25 %, ak poplatník študuje mimo obce na území SR (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich) a viac
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Dokladom preukazujúcim
dôvod zníženia poplatku je potvrdenie školy, potvrdenie o ubytovaní na internáte, potvrdenie o pobyte,
nájomná zmluva, prípadne iný doklad preukazujúci ubytovanie v mieste štúdia okrem čestného prehlásenia.
b) o 25 %, ak poplatník pracuje mimo obce na území Slovenskej republiky (s výnimkou denne dochádzajúcich)
a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa z tohto dôvodu nezdržiaval na území obce. Dokladom
preukazujúcim dôvod zníženia je potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom
zariadení, potvrdenie o pobyte, prípadne iný doklad preukazujúci ubytovanie v mieste pracoviska okrem
čestného prehlásenia.
c) o 50 %, ak poplatník pracuje v zahraničí a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia je potvrdenie od zamestnávateľa,
pracovná zmluva príp. iný doklad preukazujúci prácu v zahraničí okrem čestného prehlásenia.
d) o 10 %, ak poplatník vlastní na území obce nehnuteľnosť a nemá na území obce trvalý alebo prechodný pobyt
a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce. Dokladom preukazujúcim dôvod
zníženia je čestné prehlásenie.

3.

V súlade s § 83 odst.2 zákona obec poplatok zníži pre poplatníkov podľa § 77 odst.2 písm. a) zákona nasledovne:
a)

b)
c)

4.

V zmysle § 83 zákona obec ustanovuje tieto podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré
má predložiť pri znížení poplatku:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

o 25 %, ak poplatník je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne
bezvládny. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je žiadosť o zníženie poplatku a preukaz ZŤP,
rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu.
o 25 %, ak poplatník je v hmotnej núdzi. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je rozhodnutie,
potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.
o 25 %, ak poplatník dovŕšil k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia vek 62 rokov

doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku podľa článku 13 bod 2,3 tohto VZN je poplatník povinný
predložiť spolu so žiadosťou o zníženie poplatku
poplatníkovi, ktorý požiadal o zníženie poplatku z dôvodu držiteľa preukazu ZŤP v predchádzajúcom období
a nenastala žiadna zmena, nie je potrebné žiadať o zníženie poplatku opätovne
poplatník si plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
jednotlivé druhy zníženia poplatku podľa článku 13 bod 2 písm. a), b). c) a bod 3 tohto VZN nie je možné
uplatniť súčasne
ak poplatok už bude poplatníkovi vyrubený a on v priebehu zdaňovacieho obdobia požiada o zníženie
poplatku a toto nepresiahne sumu 3,00 EUR, obec také zníženie neposkytne

Obec zníži poplatok v zmysle § 82 odst.3 zákona pre poplatníkov podľa § 77 odst.2 písm. a) zákona nasledovne:
a)

b)

c)

d)

do výšky 2 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov
z kombinovaných kovových obalov v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované
elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,
do výšky 10 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z
plastu v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov
obce Horná Súča,
do výšky 8 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z
papiera v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov
obce Horná Súča,
o 15 % z poplatku za zdaňovacie obdobie pre poplatníkov podľa článku 10 bod 1 písmeno a) tohto VZN,
ktorí odovzdávajú komunálny odpad v plastových vreciach na obcou určené zberné miesta. Uvedení
poplatníci sú povinní z dôvodu nedostupnosti motorového vozidla pre zber komunálneho odpadu zabezpečiť
zvoz komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu k stanovišťu zberného miesta určeného obcou.

6.

Obec zníži poplatok v zmysle § 82 odst.3 zákona pre poplatníkov podľa § 77 odst.2 písm. b) a c) zákona nasledovne:
o 0,332 EUR za 1000l odovzdaných vytriedených odpadov z kombinovaných kovových obalov v
predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce
Horná Súča,
o 1,660 EUR za 1000l odovzdaných vy vytriedených odpadov z plastu v predchádzajúcom zdaňovacom
období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,
o 1,328 EUR za 1000l odovzdaných vy vytriedených odpadov z papiera v predchádzajúcom zdaňovacom
období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,

a)

b)
c)
7.

Zníženie poplatku v zmysle článku 13 bod 5 a bod 6 uplatní obec na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie
tvrdosti zákona.

8.

V súlade s § 82 odst.2 zákona obec odpustí poplatok za obdobie, v ktorom platiteľ:
a)

b)

c)

9.

preukáže, že poplatník sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí (žije v zahraničí). Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie o pobyte na
území iného štátu, potvrdenie o bývaní na území iného štátu alebo iný doklad preukazujúci bývanie na
území iného štátu, príp. čestné prehlásenie platiteľa.
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval v zdravotníckom zariadení
ústavnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody mimo
územia obce. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie o umiestnení poplatníka
v takomto zariadení alebo iný doklad, v ktorom bude uvedený dátum začiatku pobytu a dátum ukončenia
pobytu v takomto zariadení.
ktorý má na území Obce Horná Súča trvalý pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo
zdržiaval mimo obce na území SR. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie o zaplatení
poplatku v mieste skutočného pobytu, nájomná zmluva.

V zmysle § 83 zákona obec ustanovuje tieto podmienky ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré
má predložiť pri odpustení poplatku:
a) doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku podľa článku 13 bod 8 tohto VZN je poplatník povinný
predložiť spolu so žiadosťou o odpustenie poplatku.
b) poplatník si plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne
odpady
c) ak poplatok už bude poplatníkovi vyrubený a on v priebehu zdaňovacieho obdobia požiada o odpustenie
poplatku a toto nepresiahne sumu 3,00 EUR, obec také odpustenie neposkytne.

V. časť
Článok 14
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Správu miestneho poplatku vykonáva Obec Horná Súča prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov
Obce Horná Súča.
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na Zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horná Súča o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č. ./2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči dňa .............. uznesením č.
../..//2015-OZ.
Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2016.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2014 zo dňa 13.11.2014.
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú hlavný kontrolór obce, starosta obce a zamestnanci obce
v súlade s vymedzenými kompetenciami v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

