Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kravany nad Dunajom
č.3/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2021
Obec Kravany nad Dunajom v súlade s ustanovením zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady / ďalej len zákon/ v znení neskorších predpisov ustanovuje a vydáva

§1
Základné ustanovenie
(1) Obecné
zastupiteľstvo v Kravananoch nad Dunajom v zmysle § 4
ods.3,písm.c),§6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. d), e), g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v súlade s ust.zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od
1. januára 2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Kravany nad Dunajom.
(2) Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
(4)Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“)sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(5) Poplatky spravuje obec a sú príjmom jej rozpočtu, pričom poplatky sa použijú na
úhradu
nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
(6) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO“) sú odpady z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou, v rozsahu 1 m3/rok od jednej fyzickej osoby.
(7)Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva
úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.

§2
Poplatník, ručenie za poplatok
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,
vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
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.
(2)Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku
1písm. a) VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1.
písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný a súčasne je podľa odseku 1 písm.c.)
fyzickou osobou oprávnenou na podnikania a miestom podnikania je miesto jej
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú
prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.
(3)Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov uvedených v odseku 1 písm.
a) plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo
zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je
osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.
(4) Ak je u právnickej osoby alebo u podnikateľského subjektu povinnosť platenia
poplatku založená na oprávnení užívať nehnuteľnosť na území obce, poplatníkom
poplatku je táto právnická osoba alebo podnikateľský subjekt bez ohľadu na
skutočnosť, kto je vlastníkom nehnuteľnosti.
(5)Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň:
a)vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, spoluvlastníci môžu poveriť zástupcu
alebo správcu, ktorý ak s poverením súhlasí, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí,
b)správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto
(ďalej len „platiteľ“).

(6)Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. Túto dohodu je povinný platiteľ
predložiť správcovi poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia.
§3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1)Poplatková povinnosť vzniká:
a) pre fyzickú osobu dňom jej prihlásenia k trvalému alebo prechodnému pobytu v
obci alebo dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce,
b) pre právnickú osobu dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území
obce na iný účel ako na podnikanie,
c) pre podnikateľa dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce
na účel podnikania.
(2)Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa
ods. 1 povinnosť na platenie poplatku.
§4
Určenie poplatku
1/ Na celom území obce je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov. V zmysle § 77 ods 1) zákona poplatok sa určí ako
súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v
súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
§5
Sadzba poplatku
1/ Správca dane ustanovuje u poplatníkov podľa § 77 v zmysle § 78 zákona
582/2004 Z. z. sadzby poplatku vo výške 0,025 Eura za liter komunálneho odpadu a
0,045 Eura za kilogram drobného stavebného odpadu a veľkoobjemového odpadu.
2/ Poplatníci sú povinní do 31.1. zdaňovacieho obdobia a v priebehu zdaňovacieho
obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku, že
využívajú množstvový zber.
3 /Množstvový zber sa preukazuje vyplnením návratky a uzavretím dohody –
„Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady“ (ďalej len „Dohoda“)
4/ Správca poplatku vyúčtuje poplatok za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a určí
miestny poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré doručí daňovníkovi.
5/ Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný
túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom „Dohody“ do 30 dní odo dňa, kedy tieto
skutočnosti nastali.

§6
Splatnosť poplatku a jeho vyúčtovanie
1/ Poplatok do výšky 35,00 Eur je splatný do 15 dní odo dňa doručenia listiny
určujúcej miestny poplatok. Poplatok vyšší ako 35,00 Eur je splatný v dvoch
rovnakých splátkach, a to prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa doručenia listiny
určujúcej miestny poplatok a druhá do 30. júna zdaňovacieho obdobia. V prípade
uzavretia „Dohody“ po 30. júni zdaňovacieho obdobia je poplatok splatný do 15 dní
odo dňa doručenia listiny určujúcej miestny poplatok.
2/ Poplatok môže poplatník zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky.
3/ Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, alebo na účet vedený vo
OTP Banka pob. Komárno číslo SK32 5200 000 0000 1026 8385, prípadne poštovou
poukážkou.
4/ Po ukončení zdaňovacieho obdobia správca vykoná ročné vyúčtovanie poplatku
za zdaňovacie obdobie do 31.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. V prípade, že
sa pri ročnom vyúčtovaní zistí preplatok na poplatku (poplatník uhradil vyšší poplatok
ako bol povinný uhradiť), obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia
zdaňovacieho obdobia za ktoré bol poplatok uhradený. Poplatok správca dane vráti v
hotovosti z pokladne, alebo poštovým poukazom na adresu poplatníka, alebo
bezhotovostným prevodom z účtu obce na príslušný účet poplatníka, alebo
odpočítaním z poplatku na nasledujúce zdaňovacie obdobie.
5/ V prípade, že sa pri ročnom vyúčtovaní zistí nedoplatok na poplatku, správca
dane vyzve poplatníka na doplatenie poplatku v termíne do 31.1. nasledujúceho
zdaňovacieho obdobia, alebo nedoplatok dopočíta k poplatku na nasledujúce
zdaňovacie obdobie.
§7
Spoločné ustanovenia
(1) Otázky správy miestnych daní a poplatku, podmienky zavedenia, zrušenia, zmeny
sadzby dane a určenie podmienok dane, rozpočtové určenie miestnych daní,
zaokrúhľovanie a konanie vo veciach miestnych daní a poplatku upravuje zákon
o miestnych daniach a miestnom poplatku. Na konanie vo veciach poplatkov sa
vzťahuje zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zákonov a zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Ak nebudú poplatky zaplatené /odvedené/ včas alebo v správnej výške, správca
poplatku
bude tieto vymáhať podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správa daní
a poplatkov .Vyrubené
poplatky sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

§8
Záverečné ustanovenie
(1)Bankové spojenie správcu dane Obce Kravany nad Dunajom k plateniu daní :
OTP banka Komárno, číslo účtu 10268385/5200.

(2)Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kravany nad
Dunajom
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady č.5/2019 zo dňa 16.12.2019 .
(3)Návrh VZN bol zverejnený pred rokovaním obecného zastupiteľstva v súlade s § 6
ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne pripomienky.
(3)Obecné zastupiteľstvo Obce Kravany nad Dunajom sa na tomto Všeobecne
záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2021 uznieslo dňa 10.12.2020 uznesením č. 204/2020 .
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2021.
V Kravanoch nad Dunajom, 11.12.2020
VYVESENÉ: 11.12.2020
ZVESENÉ:
v.r.
Ing. Gabriel Duka
starosta obce
okruhla pečiatka obce

