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Obec Richvald na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a § 77 - 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Richvald toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 01/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 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
1. Obec Richvald týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2019 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).
2. Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b) triedený zber zložiek odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov (vrátane odpadov z miestneho cintorína)
c) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
§ 3 Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti poplatku 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, okrem
poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín.
§ 4 Množstvový zber
Na území obce Richvald sa zavádza množstvový zber pre drobné stavebné odpady bez obsahu
škodlivín.
§ 5 Poplatník a poplatková povinnosť
1. Poplatníkom pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) FO s trvalým alebo prechodným pobytom
b) FO ktorá vlastníkom a užívateľom nehnuteľnosti na území obce ( neobývané rodinné
domy, chaty)
c) PO, ak užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

d) podnikateľ.
2. Poplatková povinnosť:
a) vzniká – dňom nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu, nadobudnutím
nehnuteľnosti v katastri obce Richvald alebo začatím užívania nehnuteľnosti,
b) zaniká – zánikom vlastníctva nehnuteľností alebo odhlásením z trvalého alebo
prechodného pobytu.
Oznamovacia povinnosť je v lehote 30 dni od vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti.
§ 6 Sadzby poplatku
1. Obec Richvald stanovuje sadzbu poplatku 0,033 € za osobu, ktorá má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, užíva nehnuteľnosť v katastri obce Richvald za kalendárny
deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber. Výška poplatku
sa určí akú súčin sadzby, počtu osôb a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa určuje
poplatok //12,00€/osoba/rok/.
2. Sadzba poplatku pre fyzické osoby – podnikateľ a právnické osoby je: 28,00 € za
zamestnanca a kalendárny rok a 0,077 € za zamestnanca a kalendárny deň.
3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015 eura za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
§ 7 Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím –
platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v
lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa vyrubuje ako súčin
sadzby poplatku uvedenej v §5, odsek 3 a skutočne odovzdaného množstva odpadu na
mieste určenom obcou. Poplatok za drobné stavebné odpady poplatník uhrádza v
hotovosti priamo na obecnom úrade, poverenému zamestnancovi správcu dane, na
základe vážneho lístka.
§ 8 Vrátenie poplatku
Obec 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.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu,
zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)
§ 9 Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži 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 Richvald.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Richvald, a najmä tieto :

a) potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študentského domova alebo internátu
o ubytovaní
b) Pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní
Podklady podľa zákona 563/2009 Z.z. §5 Daňového poriadku musia byť vyhotovené
v úradnom jazyku. Doklady v inom štátnom jazyku musia byť predložené spolu s úradne
overeným prekladom v štátnom jazyku.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady podľa ods. 2./, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
§10 Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí 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 Richvald.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Richvald, 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.
Podklady podľa zákona 563/2009 Z.z. §5 Daňového poriadku musia byť vyhotovené
v úradnom jazyku. Doklady v inom štátnom jazyku musia byť predložené spolu
s úradne overeným prekladom v štátnom jazyku.
3. Starosta obce môže na základe písomnej žiadosti poplatok odpustiť, ak sa osoba
dlhodobo nezdržuje v obci a nie je možné získať potrebné doklady o jej pobyte (rodinní
príslušníci, ktorí dlhodobo nežijú s rodinou v mieste trvalého a prechodného pobytu,
rozvedení manželia, nezvestní).
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do
31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§11 Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 12 Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Richvald č.1/2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
§ 13 Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí dňa 16.12.2018 uznesením č.13/2018
toto VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
schválilo a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019

Mgr. Zuzana Germanová
starostka obce

Doložky:

• Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce

Dňa: 01.12.2018

pečiatka ......................

podpis: ........................
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