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Obecné zastupiteľstvo v Seliciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami §§ 77 -  83 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

V Š E O B E C N E     Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E 
O B C E   S E L I C E
o  miestnom  poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Selice

                                                           
                                                            § 1
                                               Úvodné ustanovenia
      Toto všeobecne záväzné nariadenia upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Selice.

                                                             § 2
    1. 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.
2. 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
        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“),
   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. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 2.
    Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým táto povinnosť zanikne.
4. Frekvencia zvozu zberných nádob je zabezpečený pravidelne – jedenkrát týždenne.

                                                             § 3 
                                               Sadzba poplatku          

   1. Základná sadzba poplatku u poplatník, ktorým je fyzická osoba  pri nehnuteľnostiach
a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa  počtu osôb prihlásených na
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci  je    -  0,0684 €/deň, t.j. 25,- €/rok  
– základnú sadzbu znižuje na  sumu   0,049 €/deň/osoba,  t.j.  18,-  €/rok   u poplatníkov –
fyzické osoby staršie ako 62 rokov,
-  základnú sadzbu znižuje na sumu - 0,027 €/deň/osoba, t.j. 10,- €/rok  u poplatníkov, ktorí
užívajú chaty určené na individuálnu rekreáciu alebo chalupu v obci, ak občan nie je trvalo
ani prechodne prihlásený k pobytu v obci.
   2.  Základná sadzba poplatku u poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať  alebo užíva  nehnuteľnosti  nachádzajúce  sa  na  území  obce  na  účel   podnikania  sa
znižuje na sumu  0,049 €/deň/osoba, t.j. 18,- €/rok.



   3. Sadzba poplatku u poplatníka fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania  sa znižuje na
sumu  0,049 €/deň/osoba, t.j. 18,- €/rok.    Ustanovuje  hodnotu koeficientu vo výške 1,00
ktorou sa vynásobí priemerný počet zamestnancov.
    4.  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je  0,030 € za 1 kg. 
    5.  Obec určuje výšku poplatku na obdobie jedného roka.
    6. Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže obec použiť na
úhradu  nákladov  spojených  so  zberom,  prepravou,  zhodnocovaním  a zneškodňovaním
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

                                                                 § 4
                         Splatnosť poplatku, spôsob a forma zaplatenia poplatku

1 . Poplatok je splatný
   a/  v jednej splátke – úhrada vyrúbeného poplatku v celej výške
   b/  vo dvoch splátkach a to do:

- 31. marca bežného roka, najmenej vo výške 50 % vyrúbeného poplatku,
- 30. júna bežného roka,  ostávajúca časť vyrúbeného poplatku. 

2. Poplatok je poplatník povinný uhradiť:  a/  v hotovosti   - do pokladne obecného
úradu

                                                                               b/  bezhotov.prevodom – na účet obce

                                                                     § 5
                          Oznamovacia povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti

1. Poplatník je povinný  v priebehu zdaňovacieho obdobia  oznámiť vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti

a/  uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo,  adresu trvalého pobytu, adresu 
prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných 
členov domácnosti a  ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c/  ak  požaduje  zníženie  alebo  odpustenie  poplatku,  predložiť  aj  doklady,  ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
    2.  Zmeny skutočností  rozhodujúcich  na vyrubenie  poplatku    a zánik  poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo
dňa, keď tieto nastali.

                                                                 § 6
                              Oslobodenie, zníženie a odpustenie poplatku

      1.   Od platenia poplatku sú oslobodení deti zdravotne ťažko postihnuté.
      2.   Obec  základný poplatok zníži o 50 %   za obdobie, za ktoré poplatník v obci preukáže
na základe podkladov, že 

-  v určenom období  sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
- neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90  po sebe nasledujúcich

dní.
      3.  Podklady na preukázanie zníženia  poplatku v zmysle bodu 2 sú:

- potvrdenie cudzineckej polícii o povolení pobytu v zahraničí
- pracovná  zmluva predložená v úradnom jazyku



- potvrdenie študentského domova, internátu o ubytovní
- potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci
- iný hodnoverný doklad.

   4.   Uplatnenie zníženia a odpustenia poplatku sa podáva na obecný úrad do 31. marca
bežného roka.

  

                                                                § 7 
                                             Záverečné ustanovenia

1. Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Selice  sa  na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
10. decembra 2019.

2. Dňom  31.  decembra  2019  sa  v plnom  rozsahu  zrušuje  VZN  č.  1/2014-A-2
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. januára 2020.

V Seliciach, dňa  11. decembra 2019 

                                                                                        Igor  M A N D Á K                              
                                                                                             starosta obce
 


