Mesto Tvrdošín na základe ustanovenia § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa § 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 mesta Tvrdošín toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úvodné ustanovenia
Mesto Tvrdošín podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov r o z h o d l o , že v nadväznosti na zákon 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
z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2018 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len poplatok).
Čl. I.
Správcom poplatku je mesto Tvrdošín (ďalej len správca poplatku).
Čl. II.
Sadzba poplatku
1. Mesto stanovuje poplatok na osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v § 77 odsek 2 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku).
sadzba poplatku na osobu a deň 0,0558 EUR
2. Pre poplatníkov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užívajú byt alebo
nehnuteľnosť je sadzba poplatku 0,015 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
3. Pre poplatníkov, ktorí sa zapoja do množstvového zberu je
sadzba poplatku 0,0709 EUR za 1 kg komunálneho odpadu
Čl. III.
Určenie, vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok sa platí za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a určuje sa na osobu
deň ako:

a kalendárny

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov,
Pri určení výšky ukazovateľa dennej produkcie sa bude vychádzať z priemerného počtu
zamestnancov v zdaňovacom období vynásobený koeficientom. Hodnotu koeficientu uplatnenú pri
výpočte ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov stanovuje vo výške 1.
c) Poplatok pre poplatníkov, ktorým mesto povolilo množstvový zber, sa určí ako súčin frekvencie
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
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2. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca dane vyrubí
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.

poplatok

Poplatok sa vyberá v eurách, v hotovosti alebo bezhotovostne do pokladne mesta alebo
bezhotovostne poštovou poukážkou alebo peňažným prevodom na účet mesta. Poplatník označí
platbu poplatku za komunálne odpady variabilným symbolom a pošle na číslo účtu, ktoré je
uvedené v rozhodnutí.

3.

Poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí. Ak poplatková povinnosť vznikla
v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčí v rozhodnutí splatnosť inak.

4. Poplatok za drobný stavený odpad sa nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok sa vyberá v eurách
.

v hotovosti

Čl. IV.
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku najneskôr do 30 dní vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej
povinnosti, ako aj zmenu všetkých skutočností, ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s dokladmi, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Čl. V.
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:
a) ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 60 dní odo dňa doručenia písomnej
žiadosti o jeho vrátenie,
b) ktorý uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 60 dní odo dňa doručenia písomnej
žiadosti o jeho vrátenie.

2. Mesto poplatok za komunálny odpad odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.
Poplatok za komunálny odpad správca poplatku odpustí poplatníkovi:
a)
b)
c)
d)
e)

študentovi denného štúdia, ktorý študuje a je ubytovaný mimo mesta Tvrdošín
fyzickej osobe dlhodobo sa zdržiavajúcej v zahraničí,
fyzickej osobe zamestnanej a ubytovanej v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Tvrdošín,
fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom mimo mesta Tvrdošín,
fyzickej osobe u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto pobytu nie je
známe.
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Odpustenie od poplatku si môže
odôvodňujúcich odpustenie poplatku:

poplatník

uplatniť

na

základe

predložených

dokladov

Doklady odôvodňujúce odpustenie poplatku poplatníkovi:


potvrdenie o návšteve školy, študent denného štúdia, ktorý navštevuje školu mimo mesta, s
výnimkou študentov denne dochádzajúcich:
(potvrdenie o návšteve školy za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho
obdobia do 31. augusta aktuálneho alebo potvrdenie za akademický rok od 1.septembra aktuálneho
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia),



potvrdenie o pobyte v zahraničí, fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí:
(doklad o pobyte v zahraničí - pracovné povolenie v zahraničí, povolenie k pobytu v zahraničí, víza,
sobášny list, potvrdenie spoločenstva bytového domu alebo domového dôverníka v mieste trvalého
pobytu poplatníka o tom, že sa táto osoba zdržiava v zahraničí, alebo prehlásenie dvoch susedov
tejto osoby, ktorý má trvalý pobyt v rodinnom dome o tom, že sa zdržiava v zahraničí s uvedením
mena, priezviska, dátumu narodenia a presnej adresy trvalého pobytu oboch susedov, potvrdenie
zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí podľa možnosti v slovenskom jazyku.
V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj
ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený),



potvrdenie od zamestnávateľa, fyzická osoba zamestnaná a ubytovaná mimo mesta v mieste sídla
zamestnávateľa:
(potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že táto osoba v zdaňovacom
období vykonáva prácu mimo mesta Tvrdošín, doklad, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu
práce /vlastníctvo k nehnuteľnosti/, potvrdenie o prechodnom pobyte, ubytovaní, nájomná zmluva),



potvrdenie obce, fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom mimo mesta:
(potvrdenie obce o vyrubení alebo zaplatení poplatku v danej obci za príslušné obdobie)




potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody,
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení alebo detskom
domove.
Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane. V prípade pochybností môže správca
dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení.

3. Poplatníci si môžu uplatniť nárok na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku:
a) žiadosťou s jej príslušným zdôvodnením príslušného zdaňovacieho obdobia
b) preukázaním podkladov poplatníkom v príslušnom zdaňovacom období kedy nastali skutočnosti na
vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
4. Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
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Čl. VI.

Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. 20/2017 v Tvrdošíne dňa
13.12.2017.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018.

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta
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