Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelšovce č. 4/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Jelšovce, Obecné zastupiteľstvo v Jelšovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm.
d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §
83 a súvisiacich ustanovení 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
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Jelšovce
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené
v § 77 až 83 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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Jelšovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2019 miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
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§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona
č. 582/2004 Z.z..
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§4
Sadzby poplatku
Obec vyrúbi poplatok za komunálny odpad pre:
1. Pre občana, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva dom, byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (neobývaný dom, chalupa,
chata, rekreačný domček), alebo jej časť.
1.1. Obec Jelšovce stanovuje sadzbu poplatku 0,047 EUR za osobu a kalendárny deň.
1.2. Obec Jelšovce stanovuje počet a veľkosť smetných nádob v domácnosti:
a) jedna smetná nádoba (110 l – 120 l) počet členov v domácnosti 1 – 4 osoby
b) dve smetné nádoby (110 l – 120 l) počet členov v domácnosti 5 a viac osôb
1.3. Domácnosť, ktorá bude požadovať viac smetných nádob ako je určené, je povinná doplatiť správcovi
dane jednorazový ročný poplatok 35,00 EUR (každá ďalšia smetná
nádoba).
2. Vlastník nehnuteľnosti (súkromná osoba, občan), ktorý svoj rodinný dom, alebo byt prenajíma na účely
ubytovania iným osobám, je povinný do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti ohlásiť počet a identifikačné
údaje osôb, ktoré predmetnú nehnuteľnosť užívajú.
3. Poplatok pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
3.1. Obec Jelšovce stanovuje sadzbu poplatku 0,015 € za liter komunálneho odpadu pre:
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
Obce Jelšovce na iný účel ako na podnikanie,
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
3.2. Poplatok pre poplatníka sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu zbernej nádoby v litroch,
frekvencie odvozov a sadzby.
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3.3. Frekvencia odvozov v Obci Jelšovce je stanovená 1 x 14 dní t.j. 26 odvozov za rok
3.4. Obec Jelšovce stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu nasledovne:
110 - 120 litrová nádoba ..... 46,80 €
240 litrová nádoba ...... 93,60 €
1100 litrová nádoba ..... 429,00 €
3.5. Každý podnikateľ je povinný nahlásiť správcovi dane počet a veľkosť smetných nádob používaných na
vývoz komunálneho odpadu do konca roka, ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu.
Podnikateľský subjekt, ktorý otvorí prevádzku v obci počas roka je povinný nahlásiť
správcovi dane
počet a veľkosť smetných nádob odo dňa otvorenia prevádzky.
4. Smetnú nádobu si zabezpečuje poplatník na vlastné náklady. Nádobu je možné zakúpiť na obecnom
úrade. Cena smetnej nádoby sa odbíja od skutočných nákladov na obstaranie jednej nádoby podľa
vystaveného dokladu od dodávateľa.
5. Správca dane určuje sadzbu poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 0,02
EUR/kg. Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník v hotovosti do pokladne obecného úradu.
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§5
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§6
Zníženie a odpustenie poplatku
Obec na základe žiadosti môže poplatok znížiť alebo odpustiť za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce Jelšovce.
Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva
počet dní pobytu poplatníka mimo obce Jelšovce, a to:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
d) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
e) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu
s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
f) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať (doložiť potvrdenie o trvalom alebo
prechodnom pobyte, alebo doklad o zaplatení poplatku v mieste trvalého alebo prechodného
pobytu)
g) nájomnú zmluvu, prípadne doklad o zaplatení poplatku (z dokladu musí byť jasné, kto ho platil, za
aké obdobie a v akej výške).
6.1. Obec na základe žiadosti zníži poplatok:
a) poplatníkovi, ktorý v zdaňovacom období dovŕšil vek 62 rokov a zároveň žije v osamelej domácnosti za
príslušné zdaňovacie obdobie vo výške 50,00 % .
b) starobnému dôchodcovi, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP – 50,00 %
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
-preukaz držiteľa ŤZP
c) poplatníkovi, ktorý pracuje v zahraničí na turnusy – 50,00 %
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
- aktuálne potvrdenie o prihlásení k pobytu v zahraničí
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí, alebo od pracovnej agentúry, ktorá
sprostredkováva prácu
6.2. Obec na základe žiadosti odpustí poplatok:
a) Študentom strednej alebo vysokej školy, ktorí študujú mimo miesta trvalého bydliska.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
- potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v ubytovacom zariadení.
2

b) Poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo miesta trvalého pobytu ( dlhodobá práca v zahraničí, alebo na
inom mieste v SR, bývanie v podnájme mimo miesta trvalého pobytu, umiestnenie v zariadení sociálnych
služieb).
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
- potvrdenie o pobyte v zahraničí
- potvrdenie o ubytovaní (škola, internát, ubytovacie zariadenie, zariadenie sociálnych služieb)
- potvrdenie od zamestnávateľa
- zmluva o nájme
c) Osoba, bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci Jelšovce, ktorá tu vlastní nehnuteľnosť, ale v nej
neprebýva (osoba nemá záujem využívať služby zberného dvora, vývoz stavebného odpadu,
nebezpečného odpadu a veľkoobjemového kontajnera).
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
- potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste trvalého alebo prechodného bydliska.
6.3. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj
preklad aj čestné prehlásenie poplatníka.
6.4 Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 30.09. príslušného
kalendárneho roka predložením príslušných dokladov, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto
obdobie zaniká.
§7
Vrátenie poplatku
7.1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak
mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
7.2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti :
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa keď tieto zmeny
nastali (napr. zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.);
b) predložením dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade na území inej obce v
Slovenskej republike.
§8
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelšovce č. 5/2014 schválené uznesením č.
9/2014 zo dňa 12.12.2014 a dodatok č. 1 schválený uznesením č. 25/2015 zo dňa 13.03.2015.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Jelšovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 1. zasadnutí dňa
07.12.2018 uznesením č. 8/2018 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.

Ladislav Hroššo
starosta obce

Zverejnené: 21.11.2018
Schválené : 07.12.2018
Účinné
: 01.01.2019
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