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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE JATOV č. 2/2019

o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady
a daň za psa na území obce Jatov

Obec Jatov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 pís. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, § 77 ods. 5, § 82, §
83 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady, drobné stavebné odpady a daň za psa v znení neskorších predpisov

ustanovuje

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ustanoviť sadzby miestneho poplatku za
komunálne odpady, drobné stavebné odpady a daň za psa, určiť podmienky na vrátenie
poplatku, určiť podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré
má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku.

Článok 2
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Sadzba poplatku sa ustanovuje nasledovne:
a) pre fyzické osoby je ustanovená sadzba 0,0548 € za osobu a kalendárny deň
b) pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov ustanovuje koeficient s hodnotou 0,50.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná v celosti do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
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Článok 3
Vrátenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie nasledovných podmienok:
a) zánik trvalého alebo prechodného pobytu v obci,
b) zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
c) zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi iba v prípade, že poplatník nemá
nedoplatky voči obci.
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený rozhodnutím, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nevráti preplatok nižší ako 3,00 eurá.

Článok 4
Zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce.
Podkladmi pre odpustenie sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo obce:
- Potvrdenie zamestnávateľa,
- Potvrdenie o ubytovaní,
- Potvrdenie nápravno- výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
- Potvrdenie zariadenia poskytujúceho dlhodobé služby zdravotnej starostlivosti.
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením poplatníka.
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Článok 5
A/ Sadzba dane za psa
Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 5€
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou,
fyzickou osobou– podnikateľom na území obce Jatov.
B/ Vznik a zánik daňovej povinnosti (daň za psa)
Každej fyzickej osobe alebo právnickej, fyzickej osobe – podnikateľa, ktorá nadobudla psa, resp.
drží psa na území obce vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
Ak daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa, daňová povinnosť zaniká posledným
dňom kalendárneho roka, ak túto skutočnosť vlastník alebo držiteľ psa oznámil obecnému úradu.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
Týmto VZN sa ruší a nahrádza VZN obce č. 2012 – 04 zo dňa 15.12.2012
Toto VZN č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Jatove dňa 16.12.2019 uznesením
číslo 11/12-2019.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020.

Adriana Matúšeková, v.r.
starostka obce
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