VŠEOBECN E ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRONSKÁ DÚBRAVA
ČÍSLO 2/2014
O OSTATNÝCH DANIACH A KOMUNÁLNOM ODPADE
ZO DŇA 11.12.2014

Obec Hronská Dúbrava v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a
4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a
poplatku“) u s t a n o v u j e
všeobecne záväznom nariadení prvá časť

§ 1 Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Hronská Dúbrava (ďalej len „správca dane“)
a/ ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, b/ určuje sadzbu dane
a poplatku, spôsob vyberania dane a poplat., daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka, c/ ustanovuje oslobodenie od
dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
Daň za psa
§ 10 Povinnosť daňovníka
Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti
a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti. Tlačivo je pre
daňovníka k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa
doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
§ 11 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 5 € za jedného psa za kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Za každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 50%, t.j. 7,50€
§ 12 Spôsob vyberania dane
Daň za psa je splatná naraz.
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi: v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 2662422/0200 vedený v VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
§ 13
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1)

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné

parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2)

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

3)

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie

služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé a dočasné parkovanie vozidla.
4)

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

5)

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

6)

Sadzba dane sa určuje nasledovne :

a/ skladovanie materiálu, umiestnenie prenosného objektu , parkovanie motorového vozidla , odloženie vraku
motor. vozidla a pod. - 0,10 €, /m² za deň.
Vyhradené priestory pre účely umiestnenia plachtových garáží v jednotlivých lokalitách obce – určí priamo obec
b/ ambulantný predaj tovaru a výrobkov z vozidiel a prívesov za každý začatý deň: osobných, dodávkových ,
nákladných vozidiel a prívesov - 1,70 €
• na umiestnenie dočasného stánku, alebo iné užívanie verejného priestranstva, parkovania vozidiel, v četne stanovania,
uloženie športových potrieb a pod.

c/ verejné priestranstvo na účely táborenia : - prípadný odber el. energie podľa skutočného odberu za deň
d/ prenájom sály KD / podnikateľ. subjekty/– v lete 50€, v zim. období 66 €,-, klubovne v lete 5 € v zim. období 10€,O prípadných zmenách rozhodne starosta obce.
e/ dočasné skládky stavebného a iného materiálu a zariadenia včetne parkovania, u registrovaných stavebníkov a
žiadateľov s písomnou zdôvodnenou požiadavkou, na dobu a veľkosť zabratého priestoru verejného priestranstva v m²,sa
určuje sadzba za m²/ deň, : 0,10 €,• ostatní užívatelia na dočasné skládky, a zabratie priestoru verejného priestranstva, s ohlásením na dobu od druhého dňa
do 30 dní za m2/ deň : 0,02 €
•

za svojvoľné zabratie akejkoľvek plochy verejného priestranstva, na skládku materiálu, palív, zariadenia a dlhodobého
parkovania bez ohlásenia sa určuje sadzba za m²/deň: 0,30 €

Verejným priestranstvom sú cesty, miestne komunikácie, ich krajnice, odstavné plochy, parkoviská, chodníky a
ostatné plochy verejného priestranstva, ktoré sú na území obce, včetne táboriska.
Poplatok platí právnická a fyzická osoba, ktorá je povinná sa prihlásiť u správcu poplatku.
Správcom poplatku je obec, ktorá môže splnomocniť konkrétnu fyzickú a právnickú osobu na vyberanie poplatkov.
Povinnosť platiť poplatok za užívanie verejného priestranstva sa rozumie za osobitné užívanie verejného
priestranstva, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia,
zariadenia atrakcií, akcií turistického, športového a cestovného ruchu, stanovania, uloženia športových potrieb, parkovania
vozidiel, umiestnenie skládky, materiálu a pod.
•

f/ Daň za užívanie VP pri organizovaní príležitostných predajných trhov/miest/
počas pracovných dní :
2,0 € za m² predajného zariadenia/deň

•

počas voľných dní

1,50 € za m² predajného zariadenia/deň

:

g / Daň za vrak motorového vozidla /bez evidenčného čísla/ 1,0 €/m²/deň
h / Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
2,0 €,7) Daňová povinnosť vzniká dátumom uvedeným v písomnej žiadosti, resp. Ústnym oznámením daňovníka
o zabratí verejného priestranstva. Užívanie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené so správcom
dane
8) Daňová povinnosť zaniká dňom, keď je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené do pôvodného stavu. Ak
daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
9) Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 10 dní od uvoľnenia verejného priestranstva
v hotovosti u správcu dane, okrem ročných sadzieb dane, ktoré správca dane vyrubí jedno rázovo platobným
výmerom do 31.3. bežného roka.
10) Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, športové a verejnoprospešné účely.
§ 14
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Predmetom dane za ubytovanie je poplatok za prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
/ i v súkromnom / poskytujúcom služby prechodného ubytovania
2. Základom dane je počet prenocovaní
3. Sadzba dane je ,0,30 € na osobu a prenocovanie
4. Vznik alebo zánik povinnosti platiť tento poplatok je povinný ohlásiť majiteľ alebo ten kto má k zariadeniu právo
hospodárenia – do 30 dní správcovi poplatku.
5. Daň za ubytovanie sa vyrubí po doložení podkladov daňovníka a knihy ubytovaných podľa prílohy č. 2
6. Poplatok je splatný v polročných splátkach k 15.1. a k 15.7. za predchádzajúci polrok.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 15 Sadzba dane
1.

Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,

2.

167 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,

3.

84 €

4.

234 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru
obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,

§ 16 Spôsob vyberania dane
Daň za predajné automaty je splatná naraz.
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a/ v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b/ bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 6226422/0200 vedený v VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
§ 17 Daňová povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti na
predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 5 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležiti
ooznamovacej povinnosti
- povolenie činnosti a spôsobom identifikácie predajných automatov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane.
Daňovník je povinný :
- tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
2. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany
v evidencii je daňovník povin .očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na
opečiatkovanie a potvrdenie o
správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných
automatov musí obsahovať:
- deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
- deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
- druh, typ a názov predajného automatu,
- výrobné číslo predajného automatu,
- obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
3. Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote
stanovenej vo výzve.
K písomnému oznámeniu daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 18
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
30€ za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
40€ za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
30€ za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
30€ za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
30€ za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
30€ za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až f) a kalendárny rok.

§ 19

Spôsob vyberania dane
Daň za nevýherné hracie prístroje je splatná naraz.
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 6226422/0200 vedený v VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
§ 20
Daňová povinnosť
Daňovník je povinný :
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 6 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti
oznamovacej povinnosti a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii
u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
správcovi dane alebo poštou.
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
- deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
- deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
- druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
- výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
- miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote
stanovenej vo výzve.
K písomnému oznámeniu podľa ods 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú
nevýherný hrací prístroj.
§ 21
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Hronská Dúbrava.
2) Poplatok platí :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva rodinný dom ,chalupu ,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.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je
nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Ak si
vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, vyšší územný celok alebo obec, je
platiteľom správca.
4) Zdaňovacím obdobím je 1 rok a sadzba paušálneho poplatku je vo výške:
a) 0,0548 € za osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci/tj. 22 € na rok /osobu.
Poplatok za KO sa zaplatí do 31.1. Poplatok v hornej časti obce za vývoz kontejnerov u chalupárov činí 22 €, i u osôb s
trvalým pobytom .
b) 0,0548 € na kalendárny deň za nehnuteľnosť a byt pre fyzickú osobu ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu , chalupu,alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,

vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie a nie je v meste prihlásená ani k trvalému, ani
k prechodnému pobytu.
c) 0,096 € za osobu a kalendárny deň s násobkom koeficientu 1 pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom
priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo podnikateľ, podľa priemerného počtu osôb
pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu,
neznížený o počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad. Ak
je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu sa započítava aj táto osoba. Ročný poplatok je 35 €
d) 0,096 € na osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo
užívateľom je právnická osoba alebo podnikateľ, podľa priemerného počtu osôb, ktorí sú s poplatníkom v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu a priemerného počtu hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb
pripadajúcich na určené obdobie v rozhodujúcom období. Do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby s trvalým
alebo prechodným pobytom v meste. Do počtu osôb sa započítavajú aj osoby, ktoré tvoria jeho štatutárny orgán a ak je
poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. Ročný poplatok je 35 €
Rozhodujúcim obdobím pre výpočet poplatku je :
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je
oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa
predchádzajúcemu týždňa, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik
poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
Poplatok je stanovený ako sadzba poplatku x počet kalendárnych dní x súčet priemerného počtu osôb
a hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na určené obdobie v meste ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej
nehnuteľnosti v meste poskytuje zdravotné alebo ubytovacie služby.
5) Sadzba poplatku pri množstvennom zbere v obci pre kuka nádobou 110 l , je povinnosťou každej
domácnosti , právnickej osoby túto nádobu vlastniť. Uvedené zásady platia i v hornej časti obce, kde
každý chalupár musí vlastniť kuka nádobu. Vývoz odpadu sa v obci uskutočňuje pravidelne v zimnom
období 1 x týždenne a letnom období 1 x 2 týždne. Na kuka nádobu sa vyvesujú žetony,ktoré občan
zaplatil vo forme poplatku na rok /22€/, tieto obdrží na Obecnom úrade.
V hornej časti obce len veľkokapacitným kontejnerom. Separovaný odpad sklo – kontejner pri bývalom KD a plasty v
igelitových vreciach sa privezú na zberný vor za KD v dolnej časti obce do 10 dňa v mesiaci. Po nahlásení dovozu , majiteľ
obdrži nové igelitové vrece bezplatne.
Obec trvale rozmiestni 2 ks veľkokapacitné kontejnery pri cintorínoch . V jednotlivých častiach obce pre upratovanie podľa
potreby. Za úplatu podľa požiadavky občanov k rodinným domom. Pobyt za prenájom do 3 dní sa neúčtuje.Po tomto
období za každý deň 0,10 €.
6) Právnické osoby a podnikatelia sú povinní podať daňové priznanie k poplatku na tlačive ObÚ (príloha č. 6 a 7)
do 31.1.2009. Noví platitelia poplatku podľa bodu 2a) sú povinní podať priznanie k poplatku na tlačive Ob.Ú
(príloha č. 8 a 9) a platitelia podľa bodu 2b) a 2c) na tlačive Ob.Ú (príloha č. 6 a 7) najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď nastane skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
7) Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ názov alebo odchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa bodu 4, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
e) všetky zmeny a zmeny v identifikačných údajoch platiteľov, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku a to
najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala (narodenie, úmrtie, prisťahovanie, odsťahovanie, vznik
a zánik PO a FO – podnikateľov, zmena počtu zamestnancov u PO a FO – podnikateľov).
8) Na vznik, zánik, zmeny, úľavu poplatku správca prihliada v priebehu roka vždy odo dňa keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik, zánik, zmeny alebo úľavu poplatkovej povinnosti.
9) Oslobodenie od poplatku je možné priznať za osoby trvalo prihlásené k pobytu v Hr. Dúbrave , ktoré sú
prechodne prihlásené a trvalo bývajúce v inej obci, ktorej platia poplatok za odpady.

10) Úľavu na poplatku je možné poskytnúť za osoby, ktoré sa nezdržiavajú na území obce, ak
i) predložia príslušné potvrdenie (vojenská služba, väzba, výkon trestu, pobyt v ústave a pod. ), v pomernej výške
j) predložia doklad o návšteve školy mimo trvalého bydliska , bývajúceho v mieste sídla školy vo výške 3,0€/rok na
žiaka resp. študenta,
k) predložia čestné prehlásenie (študijný a pracovný pobyt v zahraničí, pobyt u blízkej osoby mimo trvalého bydliska)
l) predložia čestné prehlásenie, že nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať neužíva viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dní.
11)V prípade narodenia dieťaťa v priebehu roka sa na úľavu prihliada až v nasledujúcom roku a poplatok sa
nevyrubí. Úľavu na poplatku je možné poskytnúť v prípade súbehu odst. 10 a 11 len jeden krát.
12/ Správca poplatku vyrubí miestny paušálny poplatok platobným výmerom. Paušálny a množstvový poplatok je
splatný v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.3., 30.6., 30.9. a 30.11. bežného roka. Ak poplatok vyrubený
fyzickej osobe nepresahuje 3-€ a právnickej osobe 10,- €, je splatný naraz do 31.3. bežného roka. Poplatok možno zaplatiť
naraz aj vtedy, ak je vyšší ako v predchádzajúcej vete.
13/ Separovaný zber odpadov – občania obce sú povinní separovať KO a to plasty , , sklo , papier , nebezpečný
odpad, biologický odpad, elektronický šrot.
Uvedený odpad / mimo biologického odpadu/ separovať do igelitových vriec , sklo do 3 kontejnerov 1100 l k tomu
určených.Kontejnery na sklo sú uložené pri obchodoch „Potraviny“ a 1 ks v hornej časti obce. Obec nepovoľuje rozoberanie
, likvidáciu osobných alebo nákladných motorových vozidiel v celom katastrálnom území, motorové vozidlá riešiť
recykláciou a to organizáciou k tomu určenou.
Biologický odpad - kompostovanie drobných produktov vo vlastných záhradách a jeho likvidácia je povolená len pri
dodržiavaní bezpečnostných opatrení za ktoré je zodpovedná osoba / majiteľ pozemku/ vykonáva.
§ 22
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
Fyzickú osobu :
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia užívať bytovú budovu, 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,
Právnickú osobu :
• dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
•

dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Povinnosť platenia poplatku zaniká:
pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľov obce,
pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.
Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane vznik povinnosti platenia poplatku do 30 dní odo dňa vzniku
povinnosti platenia poplatku na predpísanom tlačive pre právnické osoby a fyzická osoba podnikateľ uvedeného v prílohe
č. 9 tohto nariadenia a pre fyzické osoby na predpísanom tlačive uvedenéh o v prílohe č. 10 tohto nariadenia. Tlačivo je pre
poplatníka k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať a vyplniť tlačivo podľa pretlače.
Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
§ 23
Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku
Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok: A to spôsobom :
•

v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

•

bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 6226422/0200 vedený v VÚB, a.s. Žiar nad Hronom

•

na mieste u správcu dane,

•

v príslušnej banke,

•

na pošte.

Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný
uhradiť, správca dane vráti poplatníkovi vzniknutý rozdiel:
§ 24
Splatnosť poplatku
Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca dane každoročne. Vyrubený poplatok je
splatný:
a) v sume do 33 € do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
b) v sume nad 33 € v dvoch splátkach, a to prvú splátku do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru a druhú splátku 30. septembra kalendárneho roka.
§ 25
Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi podľa § 82
zákona o miestnych daniach a poplatku na základe predložených podkladov:
k § 82 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku – potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo
čestné vyhlásenie,
k § 82 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach a poplatku – potvrdenie vojenského útvaru alebo vojenskej správy.
§ 26
Správca dane môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch, keď poplatník neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní poplatok znížiť podľa najnižšej sadzby
alebo odpustiť po predložení hodnoverného podkladu.
§ 27
Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku
Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, správca dane zníži alebo odpustí poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v prípade, že ide o poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného
na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – potvrdenie o ubytovaní.
§ 28
Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 32, § 33 a § 34 tohto nariadenia písomne
u správcu dane po uplynutí kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.

§ 29

Záverečné ustanovenie :

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Hronskej
Dúbrave číslo 7/2014 zo dňa 11.12.2014.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o ostatných daniach a komunálnom odpade
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o o ostatných daniach a komunálnom odpade na rok 2014
č. 2 zo dňa 27.11.2013.

V Hronskej Dúbrave dňa 24.11.2014

Mgr. Jozef Brhlík
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronská Dúbrava č. 2/2014 o ostatných daniach a komunálnom odpade bolo vyvesené
na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2014.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronská Dúbrava č. 2/2014 o ostatných daniach a komunálnom odpade bolo zvesené z
úradnej tabuli obce dňa 11.12.2014.

