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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ČIERNY BALOG č. 6/2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení VZN č. 4/2010 a č. 10/2011
Obec Čierny Balog v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie)
§1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa ustanovuje výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a podmienky jeho určovania a vyberania.
§2
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Čierny Balog.
§3
Poplatník
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
b) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená uţívať alebo uţíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie,
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania
§4
Platiteľ poplatku
Zrušený
od 1.1.2012 (VZN č. 10/2011)
§5
Vznik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom nastanú skutočnosti uvedené v § 3 tohto nariadenia.
§ 6
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
a) 0,0365 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a), b), ktorí
nemajú zavedený mnoţstvový zber
b) 0,02 eura za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre poplatníkov
uvedených v § 3 písm. c) a d),
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§7
Vyrubenie poplatku
1) Poplatok obec vyrubí platobným výmerom. Pri mnoţstvovom zbere obec vystaví platiteľovi faktúru.
Poplatok sa fakturuje štvrťročne.
2) Ak nastala skutočnosť, ţe poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo, ţe nastali
skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec
upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období.
3) Určené obdobie pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.
§8
Splatnosť poplatku
1) Poplatok vyrubený platobným výmerom je splatný v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31.
júla a do 30. novembra príslušného kalendárneho roka, ak správca dane neurčí v platobnom výmere
inak.
2) Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, vyrubený poplatok je splatný do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak správca dane neurčí v platobnom
výmere inak.
3) Pri mnoţstvovom zbere je poplatok splatný na základe vystavenej faktúry.
§9
Odpustenie poplatku
1) Na základe ţiadosti poplatníka správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
preukáţe dokladmi, ţe
a) je vo výkone trestu odňatia slobody; dokladom preukazujúcim odpustenie poplatku je potvrdenie
zariadenia na výkon väzby o výkone väzby,
b) je hospitalizovaný v nemocnici alebo je umiestnený v inom ústave alebo zariadení; dokladom
preukazujúcim dôvod na odpustenie poplatku je doklad o hospitalizácii v zdravotníckom
zariadení, o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti, v inom ústave alebo inom zariadení,
c) sa v určenom období dlhodobo zdrţiava alebo sa zdrţiaval v zahraničí, dokladom preukazujúcim
odpustenie poplatku je dôveryhodný doklad o pobyte v zahraničí,
d) pracuje v zahraničí s výnimkou Českej republiky; dokladom preukazujúcim odpustenie poplatku
je aktuálne potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere,
e) poplatok zaplatil v inej obci alebo meste a má trvalý pobyt v obci Čierny Balog, ale sa v mieste
trvalého pobytu nezdrţuje; dokladom preukazujúcim nárok na odpustenie poplatku je doklad od
správcu dane v príslušnej obci alebo meste o zaplatení poplatku.
2) Trvanie nároku na odpustenie poplatku podľa ods. 1) písm. c) a d) je ţiadateľ povinný potvrdiť osobne
alebo prostredníctvom blízkych osôb správcovi dane do 28. februára kalendárneho roka. Poplatník,
ktorý ţiada o odpustenie poplatku podľa ods. 1 písm. e), je povinný ţiadosť doručiť správcovi dane do
28. februára kalendárneho roka.
3) Na základe ţiadosti správca dane poplatok za príslušné určené obdobie zníži o 50 %, ak
a) poplatníkom je študent vysokej školy alebo strednej školy, ktorý je ubytovaný v internáte,
ubytovni alebo inej nehnuteľnosti; dokladom preukazujúcim dôvod na zníţenie poplatku je
potvrdenie o štúdiu na vysokej škole alebo strednej škole a doklad o ubytovaní alebo zaplatení
za ubytovanie alebo čestné vyhlásenie o ubytovaní v mieste sídla navštevovanej školy,
b) ak poplatník býva a je zamestnaný v inom meste alebo obci, pričom dochádzanie do miesta
trvalého pobytu je iné ako denné; dokladom preukazujúcim dôvod na zníţenie poplatku je
potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a doklad o zaplatení za ubytovanie, alebo
čestné vyhlásenie o nároku na zníţenie poplatku, ubytovaní a zamestnaní.
4) Na základe ţiadosti správca dane poplatok zníţi za príslušné obdobie zdaňovacieho obdobia o 80 %,
ak poplatník pracuje alebo pôsobí z iných dôvodov v zahraničí, ale nezdrţiava sa tam dlhodobo;
dokladom preukazujúcim zníţenie poplatku je pracovné povolenie alebo potvrdenie o zamestnaní
alebo iný dôveryhodný doklad.
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5) Poplatník, ktorý je študentom vysokej školy alebo študent strednej školy (ďalej len študent), resp.
platiteľ poplatku, ktorý za poplatníka poplatok platí, je spolu so ţiadosťou povinný predloţiť správcovi
dane doklad preukazujúci dôvod na zníţenie poplatku, a to do 15. októbra kalendárneho roka.
Ţiadosť sa podáva len raz, spravidla po nástupe do 1. ročníka strednej alebo vysokej školy. Správca
dane po podaní ţiadosti poplatok zníţi za kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom študent
nastúpil na štúdium strednej alebo vysokej školy. Za ďalšie kalendárne roky správca dane zníţi
poplatok študentovi na základe predloţeného dokladu preukazujúceho dôvod na zníţenie poplatku
podľa ods. 3 písm. a) v lehote do 31. októbra kalendárneho roka. Študentovi posledného ročníka
strednej alebo vysokej školy správca dane poplatok zníţi za obdobie do 30. júna kalendárneho roka,
v ktorom štúdium ukončil.
6) Tí poplatníci, ktorým sa má zníţiť poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady podľa
ods. 3 písm. b) a ods. 4, predloţia doklad preukazujúci dôvod na zníţenie poplatku najneskôr do 28.
februára kalendárneho roka.
7) Ak nie je moţné predloţiť doklad preukazujúci dôvod na zníţenie alebo odpustenie poplatku, správca
dane zníţi alebo odpustí poplatok aj vtedy, ak je skutočnosť, ţe sa poplatník v mieste trvalého
bydliska dlhodobo nezdrţuje, všeobecne známa, overená miestnym zisťovaním alebo potvrdená
čestným vyhlásením blízkych osôb.
8) Správca dane zníţi poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určený podľa sadzby
uvedenej v § 6 písm. a) o 50 % poplatníkom podľa § 3 písm. a), ktorí k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka dovŕšili vek 65 rokov.
9) Ak poplatník podľa § 3 písm. b) v lehote do 28. februára kalendárneho roka poţiada o odpustenie
poplatku z dôvodu, ţe neuţíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený uţívať, správca dane poplatok
odpustí aţ na základe miestnej obhliadky nehnuteľnosti, ktorou sa preukáţe, ţe nehnuteľnosť nie je
uţívania schopná z hľadiska vybavenia jej interiéru alebo stavebno-technického stavu.
10) Ak je nehnuteľnosť podľa § 3 písm. b) vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, ktorí sú oprávnení
túto nehnuteľnosť uţívať, správca dane odpustí poplatok tým spoluvlastníkom, ktorí nehnuteľnosť
neuţívajú. Spoluvlastník alebo zástupca spoluvlastníkov, ktorý nehnuteľnosť uţíva, je povinný ohlásiť
stav uţívania nehnuteľnosti a poţiadať o odpustenie poplatku ostatným spoluvlastníkom. Ak
nehnuteľnosť neuţíva ani jeden spoluvlastník, postupuje sa podľa ods. 9.
11) Správca dane poplatok odpustí za piate a kaţdé ďalšie dieťa v rodine od narodenia do doby
skončenia prípravy na budúce povolanie, najviac však do veku 25 rokov. Poplatník alebo platiteľ
v spoločnej domácnosti je povinný do 28. februára určeného obdobia na vyrubenie poplatku
zdokladovať, ţe sa jeho deti pripravujú na budúce povolanie. Dokladom je potvrdenie o štúdiu alebo
o návšteve školy študenta po ukončení povinnej školskej dochádzky. Od počtu detí mnohopočetnej
rodiny sa pri určovaní poplatku odpočítajú najmladšie deti. Za ostatné deti sa platí poplatok určený
podľa tohto VZN, pričom ostatné nároky na zníţenie alebo opustenie poplatku týmto nie sú dotknuté.
12) Vzor ţiadosti o odpustenie, resp. zníţenie poplatku je v prílohe č. 1 tohto nariadenia.“
Spoločné ustanovenia
§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2006 podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani
z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov sa dokončí podľa doterajších predpisov.
2) Na daňové povinnosti podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov a zák. č. 544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie roku 2005
a zdaňovacie obdobia pred rokom 2005 a skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa
vzťahujú doterajšie predpisy.
3) Ostatné skutočnosti a podmienky určovania a vyrubovania dane sú explicitne dané zákonom
č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a neuvádzajú sa v tomto nariadení.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie v úplnom znení nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
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§ 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
a)
b)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 5/2006 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 5/2006 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§13
Záverečné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2008 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Čierny Balog č. 230/2008 dňa 11. decembra 2008.

Dovetok k úplnému zneniu:
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 v tomto úplnom znení je účinné od 1.1.2012.

V Čiernom Balogu, 11. januára 2012

Ing. František Budovec
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN obce Čierny Balog č. 6/2008 – Vzor ţiadosti o odpustenie/zníţenie poplatku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Meno a priezvisko, obec, ulica, číslo súpisné/orientačné)
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2
976 52 Čierny Balog
Čierny Balog, dňa ...........................................
Vec
Žiadosť o odpustenie/zníženie * miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za r. 2008
V zmysle § 9 VZN č. 6/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady žiadam
o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z tohto dôvodu:
-

výkon trestu (ods. 1, písm. a)1
meno a priezvisko:

-

hospitalizácia, umiestnenie v ústave alebo zariadení (ods. 1, písm. b)2
meno a priezvisko:

- zdržiavanie sa v zahraničí (ods. 1, písm. c)3
meno a priezvisko:
-

práca v zahraničí s výnimkou ČR (ods. 1, písm. d)4
meno a priezvisko:

-

platenie poplatku v inom meste alebo obci (ods. 1, písm. e)5
meno a priezvisko:

o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z tohto dôvodu:
-

študent (ods. 3, písm. a)6
meno a priezvisko:

-

bývanie a zamestnanie v inom meste alebo obci (ods. 3, písm. b)7
meno a priezvisko:

-

práca v zahraničí (ods. 4)8
meno a priezvisko:

.....................................
podpis
Príloha: potvrdenie ústavu na výkon väzby - 1
doklad o hospitalizácii alebo o pobyte v ústave al. inom zariadení - 2
doklad o pobyte v zahraničí - 3
platná pracovná zmluva - 4
platobný výmer a doklad o zaplatení poplatku - 5
potvrdenie o štúdiu a doklad o zaplatení za ubytovanie - 6
potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a doklad o zaplatení za ubytovanie - 7
pracovné povolenie al. potvrdenie o zamestnaní – 8
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