











Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba 
č.4 /2012 

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
/ o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /
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Vyvesené dňa:       25.11.2012
 Zvesené dňa:        31.12.2012 


pečiatka a podpis orgánu, ktorý pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie zverejnenia zabezpečil zvesenie zverejnenia


Schválené:  11.12.2012
Platné:          01.01.2013
Prerokované OcZ  v Porube dňa 11.12.2012
Uznesenie číslo 6/2012
- Návrh zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 25.11.2012 
- Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia – 0
Obecné zastupiteľstvo v Porube  v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), s použitím niektorých ustanovení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o správe daní a poplatkov) vydáva pre obec Poruba toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poruba č.  4/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1
Predmet úpravy

(1)	týmto nariadením sa zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ustanovuje sa sadzba poplatku, hodnota koeficientu pri množstevnom zbere, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku. 




§ 2
Sadzba poplatku a hodnota koeficientu

1.	Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce je stanovená nasledovane:
a)	0,041 eura osoba/kalendárny deň 
b)	0,020 eura / l alebo dm3, ak poplatník uvedený v § 2 ods. 1 písm. b) a c) využíva množstvový zber
2.	Hodnota koeficientu je 1.





§ 3
Forma a miesto na zaplatenie poplatku



1.	Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Porube, alebo na bankový účet PRIMA BANKA – pobočka Prievidza, číslo účtu 9000203001/5600.









§ 4
Zníženie a odpustenie poplatku

(1)	Poplatok sa odpustí za určené obdobie tomu poplatníkovi prihlásenému v obci na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ktorý na základe nižšie uvedených podkladov preukáže, že
a)	má poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zaplatený v mieste prechodného bydliska a to na celý rok – podklad: doklad o zaplatení a čestné prehlásenie, že odpad produkuje len v obci, kde má poplatok zaplatený
b)	žije v zahraničí – podklady: sobášny list, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti v zahraničí, nájomná zmluva

(2)	Poplatok sa zníži o 50% tomu poplatníkovi prihlásenému v obci na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ktorý na základe nižšie uvedených podkladov preukáže, že 
a)	sa v určenom období dlhodobo t. j. šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého bydliska z dôvodu:
-	práce v zahraničí – podklad: pracovná zmluva
-	štúdia v zahraničí – podklad: potvrdenie o štúdiu
b)	je študentom strednej alebo vysokej školy, ktorý má pobyt mimo územia obce – podklad: potvrdenie o návšteve školy
c)	je zamestnaný a má pobyt mimo územia obce – doklad: pracovná zmluva, nájomná zmluva.

(3)	Poplatok sa zníži na sumu 3 eura   tomu poplatníkovi prihlásenému v obci na trvalý alebo prechodný pobyt, ktorý je piatym a ďalším členom v spoločnej domácnosti vo veku do 18 rokov (vek do 18 rokov v priebehu celého zdaňovacieho obdobia).
(4)	 Poplatok sa zníži na sumu 7 eur   tomu poplatníkovi prihlásenému v obci na trvalý alebo prechodný pobyt, ktorý v danom roku dovŕši vek 63 rokov.

(5)	Poplatník, ktorému sa zníži alebo odpustí poplatok podľa ods. 1 alebo 2 sa v ods. 3 do celkového počtu členov v spoločnej domácnosti  nezapočítava.

(6)	Poplatok sa zníži na sumu 6 eur tomu poplatníkovi, ktorý  nehnuteľnosť užíva len na rekreačné účely. Podkladom je úhrada miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v mieste trvalého bydliska poplatníka.

(7)	Každé zníženie je podmienené písomnou žiadosťou poplatníka. Doklady preukazujúce zníženie alebo odpustenie poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.01. príslušného spoplatňovaného obdobia alebo v lehote 30 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie, resp. odpustenie poplatku. V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovanom období nezníži, resp. neodpustí. Predloženie len čestného vyhlásenia správca poplatku nepovažuje za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia a odpustenia poplatku. K žiadosti a čestnému vyhláseniu musia byť predložené ostatné doklady preukazujúce oprávnenosť zníženia alebo odpustenia poplatku.

(8)	Neuplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku v bežnom spoplatňovanom období. 
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§ 5
Záverečné ustanovenia

(1)	V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Poruba od 25.11.2012 do 31.12.2012.

(2)	Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom úrade v Porube.

(3)	Týmto nariadením sa ruší VZN č. 3/2010 .

(4)	Obec môže poplatok zvýšiť až na trojnásobok ročnej sadzby miestneho poplatku v prípade, že poplatník nebude separovať hociktorú zložku odpadu, ktorá sa na území obce separuje.

(5)	Ostatné podmienky neuvedené v tomto VZN sa riadia zákon č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné         odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

(6)	Konanie vo veci vymáhania tohto poplatku sa riadi zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien.

(7)	Obecné zastupiteľstvo v Porube sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 11.12.2012 uznesením č. 6/2012.

(8)	Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.


V Porube, 06.11.2012						Ing.Helena Čavojská v.r.
    starostka obce





Vyvesené pred schválením:  25.11.2012
Zvesené pred schválením:    11.12.2012
Vyvesené po schválení:         12.12.2012
Zvesené po schválení:           31.12.2012
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