Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 obce Chocholná-Velčice o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a DSO

Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov a zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
vydáva pre územie obce Chocholná-Velčice

DODATOK č. 2
K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE
CHOCHOLNÁ-VELČICE
č. 5/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice sa mení a dopĺňa
takto:
Článok VIII. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 13, odsek 1) sa mení a znie:
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
Chocholná-Velčice. Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sú upravené v §77 a nasl. 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.
§ 14 Určenie poplatku a sadzba poplatku
odsek 2)
Obec Chocholná-Velčice určuje obdobie a sadzby poplatku pre poplatníkov uvedených
v odseku 1 tohto článku nasledovne:
Mení sa písmeno a) a znie:
a) pre fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a majú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt alebo ktoré sú na území obce oprávnené užívať alebo užívajú 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, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť) je sadzba na 1
poplatníka a 1 kalendárny deň v určenom období 365 dní – 0,0369 Eur, čo
predstavuje čiastku 13,4685 za kalendárny rok.
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§ 15 Oznamovacia povinnosť
Mení sa odsek 4) a 5) a znejú:
4) Na základe úplného ohlásenia k množstvovému zberu uzatvorí obec ako správca poplatku v
zmysle § 81 zákona dohodu o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový KO,
ktorá je zároveň podkladom pre výpočet a úhradu poplatku. Vzor Dohody o využívaní a
vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový KO je uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN.
5) V prípade zmeny dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový KO v
priebehu spoplatňovacieho obdobia sa vyúčtovanie množstvového zberu stanoví v rámci
dodatku k podpísanej dohode.
§ 16 Vyrubenie a splatnosť poplatku
Mení sa odsek 1) a 3) a znejú:
1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím pre fyzické osoby na celé zdaňovacie obdobie. Na
základe ohlásenia k množstvovému zberu, ktoré je prílohou č. 1 tohto VZN a Dohody o
využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový KO, ktorá je prílohou č. 2 tohto
VZN, vyrubí obec poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
3) Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok
je možné uhradiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu, poštovou poukážkou a
prevodom na účet Obecného úradu, ktorého číslo je uvedené na rozhodnutí.
§ 17 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku za zmesový komunálny odpad
Ruší sa odsek 1.1, ktorý znie :
1.1) Obec znižuje poplatok o 40% zo základnej sadzby poplatku z titulu odstránenia tvrdosti
zákona pre:
pre občanov – fyzické osoby, ktorí podpíšu do 31. januára Dohodu o triedenom zbere
komunálnych odpadov a domácom kompostovaní biologických odpadov (ďalej len
„Dohoda“) a ktorí následne i preukážu pri kontrolách v zmysle Dohody, že pravidelne
triedia svoje odpady z domácnosti podľa zavedeného systému nakladania s odpadmi na
území obce v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch
a svojpomocne spracovávajú biologický odpad vznikajúci v domácnosti a na pozemkoch
v ich vlastníctve domácim kompostovaním. V prípade opakovaného nedodržania
povinností vyplývajúcich z Dohody, obec poplatok do vyrubí do výšky základnej sadzby
poplatku. Dohoda je prílohou č. 3 tohto VZN.
Mení sa odsek 1.3) a znie:
Obec znižuje poplatok o 80% poplatníkovi za obdobie, za ktoré preukáže obci, že sa
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období na
základe žiadosti a hodnoverných dokladov nasledovne:
a) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste
trvalého alebo prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského
úradu o zaplatení poplatku).
b) Fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom
ubytovanie (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o zaplatení poplatku za
komunálny odpad v mieste ubytovania).
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c) Fyzická osoba, ktorá pracuje mimo obce (potvrdenie od zamestnávateľa, príp. pracovná
zmluva a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania).
d) Fyzická osoba, ktorá preukáže dlhodobý pobyt v zdravotníckom alebo sociálnom
zariadení (potvrdenie o dĺžke pobytu v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení).
e) Fyzická osoba, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody
(potvrdenie o výkone trestu).
f) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (potvrdenie
o pobyte)

ČASŤ PRÍLOHY
Mení sa príloha č. 1 a príloha č. 2 , ktoré tvoria súčasť tohto Dodatku č. 1
Ruší sa príloha č. 3:
Dohoda o triedenom zbere komunálnych odpadov a domácom kompostovaní biologických
odpadov v objekte súp. číslo: XXX
A nahrádza sa prílohou č. 3:
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad

V Chocholnej-Velčiciach dňa 12.12.2016
Ing. Alena Bulková, starostka obce

dňa
1.
2.
3.
4.

Dodatok č. 2 vyvesený na úradnej tabuli v obci ChocholnáVelčice
Dodatok č. 2 zvesený z úradnej tabule v obci ChocholnáVelčice
Dodatok č. 2 zverejnený na internet. stránke obce ChocholnáVelčice
Dodatok č. 2 stiahnutý z internetovej stránky obce ChocholnáVelčice

5.

Dodatok č. 2 schválený obecným zastupiteľstvom

6.

Dodatok č. 2 vyvesené na úradnej tabuli v obci ChocholnáVelčice
Dodatok č. 2 zverejnené na internetovej stránke obce
Chocholná-Velčice

7.
8.

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom

24.11.2016
12.12.2016
24.11.2016
12.12.2016
09.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
01.01.2017
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Príloha č. 1

OHLÁSENIE
K MNOŽSTVOVÉMU ZBERU ZA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD V OBCI
CHOCHOLNÁ-VELČICE
PRE PRÁVNICKÉ OSOBY ALEBO FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATEĽOV
NA ROK ....................:
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POPLATNÍKOVI:
Názov alebo obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania
(ulica a číslo, PSČ a obec):
IČO:
Meno, priezvisko
a adresa štatutárneho
zástupcu:
Názov prevádzky:
Adresa prevádzky (ulica
a číslo, PSČ a obec):
Meno zodpovednej osoby:
Tel. kontakt a e- mail:
Prevažujúca činnosť:
ÚDAJE POTREBNÉ PRE UZATVORENIE DOHODY O VYUŽÍVANÍ A VYÚČTOVANÍ
MNOŽSTVOVÉHO ZBERU ZA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Adresa umiestnenia zbernej
nádoby/nádob:
Počet zberných nádob:
Potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý (á) právnych
dôsledkov ich nepravdivého alebo neúplného uvedenia.
V Chocholnej-Velčiciach dňa ..........................
..............................................................
pečiatka a podpis poplatníka
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Príloha č. 2
VZOR
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za zmesový KO č.
uzatvorená medzi
1. Obcou Chocholná-Velčice,
Adresa:
IČO:
DIČ:
zastúpená starostkou obce
a
2. Poplatníkom
Obchodné meno:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávnená konať v mene platiteľa poplatku (štatutárny zástupca alebo splnomocnená
osoba) – meno, priezvisko, vzťah k poplatníkovi:
Čl. 1
Predmet dohody
Obec Chocholná-Velčice ako správca dane podľa §4 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a §99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
uzatvára
na základe §81 ods. 1 zákona s použitím §77 zákona a
podľa ustanovení VZN č. .............. o miestnom poplatku za komunálne odpady
na území obce Chocholná-Velčice;
s poplatníkom uvedenom v záhlaví tejto dohody Dohodu o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za zmesový komunálny odpad obce Chocholná-Velčice.
Čl.2
Obdobie platnosti dohody
Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od .. / .. /20.. do 31/12/20..
Čl.3
Výpočet poplatku
1. Poplatok sa v zmysle § 14, ods. 1, písm. b) VZN č. 5/2012 určí ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
2. Sadzba poplatku v zmysle §14 ods. 2, písm. b) VZN č. 5/2012 na rok .................. pre
počet nádob: .......... je celkom spolu ................ €.
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Čl. 4
Splatnosť poplatku
Poplatok je poplatník povinný uhradiť na účet Obce Chocholná-Velčice č.
......................................................, vedený v banke................................................, konštantný
symbol..................., variabilný symbol.........................
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Poplatník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto dohode sú správne a úplné.
2. Zmeny tejto dohody je možné vykonať len na základe jej písomných dodatkov, s ktorými
musia súhlasiť obe strany tejto dohody.
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál sa doručuje
poplatníkovi a jeden originál zostáva pre Obec Chocholná-Velčice.
4. Obe strany tejto dohody prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, porozumeli jej
obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

V Chocholnej-Velčiciach dňa ..................................

......................................................
starostka obce

.......................................................
štatutárny zástupca alebo
splnomocnená osoba poplatníka

Príloha č. 3
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Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za zmesový
komunálny odpad
Týmto Vás žiadam o zníženie poplatku za zmesový komunálny odpad pre rok ............... v zmysle
platného VZN obce Chocholná-Velčice .
PLATITEĽ POPLATKU (údaje osoby, na ktorú je vydané rozhodnutie):
Meno:

Priezvisko:

Titul: Dátum narodenia:

..................................

..............................................

......... ..................................................

Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................................
KONTAKT:
Telefón/mobil:
..........................................................
e-mailová adresa: ...........................................................
ŽIADATEĽ (údaje osoby ktorá žiada úľavu/odpustenie):
Meno:

Priezvisko:

Titul: Dátum narodenia:

..................................

..............................................

......... ..................................................

.................................

..............................................

.......... ..................................................

.................................

..............................................

.......... ..................................................

.................................

..............................................

.......... ..................................................

Čestné prehlásenie
Čestne prehlasujem, že sa nezdržiavam/nezdržiaval v roku _____ na území obce ChocholnáVelčice viac ako 90 dní v zdaňovacom období :

a) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste
trvalého alebo prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp.mestského
úradu o zaplatení poplatku)
b) Fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom
ubytovanie (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o zaplatení poplatku za
komunálny odpad v mieste ubytovania)
c) Fyzická osoba, ktorá pracuje mimo obce (potvrdenie od zamestnávateľa, príp. pracovná
zmluva a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania)
d) Fyzická osoba, ktorá preukáže dlhodobý pobyt v zdravotníckom alebo sociálnom
zariadení (potvrdenie o pobyte v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení)
e) Fyzická osoba, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody
(potvrdenie o výkone trestu)
f) Fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (potvrdenie
o pobyte)
Zároveň podpísaním žiadosti vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov podľa
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely zníženia poplatku za
zmesový komunálny odpad fyzických osôb.
V Chocholnej-Velčiciach dňa : .................................................
Vlastnoručný podpis poplatníka (žiadateľa) : ...........................................................
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Prílohy: *
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu o zaplatení poplatku za KO
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie od zamestnávateľa
Potvrdenie o ubytovaní
Potvrdenie o pobyte, krajiny EÚ, mimo krajín EÚ
Potvrdenie o pobyte v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení
Potvrdenie o výkone trestu
iné potvrdenia a prílohy ............................................
* čo sa hodí, zakrúžkujte

Platiteľ je povinný podávať žiadosť o zníženie resp. odpustenie poplatku každoročne, pokiaľ dôvod na
zníženie resp. odpustenie poplatku trvá.
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