Obec Novoť v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a:

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Novoť o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
č. 2/2010
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Novoti podľa ust. §11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na zákon
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2011
tieto miestne dane a miestny poplatok.

§2
Druhy miestnych daní
Obec Novoť stanovuje na území obce Novoť nasledovné miestne dane (ďalej len dane):
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 2 odst.1.1 - 1.6
tohto VZN je kalendárny rok.

Druhá časť
Daň za psa
§4
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.

§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá je:
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§6
Sadzba dane
Základom dane je počet psov.
Daň za 1 psa je 2 €.

§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 4 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§8
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30.dní
od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom, vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.

§9
Správca dane
1) Miestnou príslušnou obcou je obec Novoť, na ktorej území je pes chovaný.
2) Pri neoznámení vzniku daňovej povinnosti obec bude postupovať pri vydaní platobných
výmerov z evidencie psov k 31.decembru príslušného roka.

Tretia časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 10
Predmet dane
1) Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú plochy vo vlastníctve obce - miestne
komunikácie, parky, námestie obce, parkoviská.
2) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a to:
a/ umiestnenie záhradného sedenia slúžiaceho na poskytovanie pohostinských služieb,
b/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, vykonávanie ambulantného
predaja na trhovom mieste, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c/ zriadenie staveniska a skládok materiálov všetkého druhu,
d/ trvalé parkovanie osobného vozidla.

§ 11
Daňovník
Daň platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvá na účely uvedené
v § 10, ods. 2.
Daňovník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje:
1) za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje pre prípad podľa § 10 ods.2 písm. a)
0,4 € /m2/ deň
2) za užívanie verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja,
1,2 € /m2/deň

3) za umiestnenie cirkusov, technicko-zábavných a iných atrakcií,
0,05 € /m2/deň
4) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládka tuhých palív, stavebného a iného materiálu,
a) na dobu kratšiu ako 3 dni
0,4 € /m2/deň
b) za každý ďalší začatý deň (max. do 7 dni)
0,7 € /m2/deň
5) za trvalé parkovanie osobného vozidla
0,04 € /m2/deň

§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
a vyrubenie dane
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
na obecnom úrade v Novoti najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný
bezodkladne oznámiť obecnému úradu v Novoti skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
3) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.

Štvrtá časť
Daň za ubytovanie
§ 14
Sadzba dane a daňovník
1) Sadzba dane za ubytovanie je 0,2 € za osobu a prenocovanie.
2) Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, je povinný
začatie prevádzkovania oznámiť obci najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ďalej je
povinný viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v knihe hostí, ktorej strany
a riadky musia byť očíslované a potvrdené správcom dane najneskôr 10 dní pred začiatkom
zdaňovacieho obdobia. Prevádzkovateľ zariadenia je zároveň povinný viesť riadnu
evidenciu tržieb za poskytovanie ubytovacích služieb v registračnej pokladni.
3)Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží správcovi dane k nahliadnutiu evidenciu
podľa predchádzajúceho bodu polročne, vždy do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po ukončení platby a príslušnú daň odvedie v tejto lehote na účet správcu
dane.

§ 14 a
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené osoby do 18 rokov.

Piata časť
Daň za predajné automaty
§15
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky.

§ 16
Daňovník
Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 17
Základ a sadzba dane
1) Základom dane je počet predajných automatov a v nich ponúkaná skladba tovarov.
2) Sadzba dane je:
a) 33,2 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac
10 druhov tovaru,
b) 66,4 € ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru.

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.

§ 19
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
2) Daňovník je povinný v oznámení o vzniku daňovej povinnosti uviesť identifikačné údaje
daňovníka uviesť technické údaje o predmetných predajných automatoch a miesto
prevádzkovania predajných automatov. Daňovník je povinný doložiť k oznámeniu fotokópiu
záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla predajného automatu.

3) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dní zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
6) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce, alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.
7) Na účely výberu dane je daňovník povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu za
jednotlivé predajné automaty:
a) typ a výrobné číslo predajného automatu,
b) miesto prevádzkovania predajného automatu,
c) dátum začatia a ukončenia prevádzkovania predajného automatu.
8) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a) názov a identifikačné údaje daňovníka,
b)dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.

Šiesta časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 20
Predmet dane
1) Predmet dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len nevýherné hracie prístroje).
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 21
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 22
Sadzba dane a vznik daňovej povinnosti
1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2) Sadzba dane je 33,2 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
v priestoroch prístupných verejnosti v obci a trvá po celú dobu prevádzkovania
nevýherného hracieho prístroja.

§ 23
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný umiestnenie nevýherného hracieho prístroja oznámiť vopred
Obecnému úradu v Novoti najneskôr v deň jeho umiestnenia.
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
3) Daňovník je povinný v oznámení o vzniku daňovej povinnosti uviesť identifikačné údaje
daňovníka, uviesť technické údaje o predmetných nevýherných hracích prístrojoch a miesto
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Daňovník je povinný doložiť k oznámeniu
fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla nevýherných hracích prístrojov.
4) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
5) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31.januára príslušného roka.
6) Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce, alebo bezhotovostným prevodom
na bežný účet obce.
7) Na účely výberu dane je daňovník viesť nasledovnú preukaznú evidenciu za jednotlivé
nevýherné hracie prístroje:
a) typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) dátum začatia a ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
8) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací pristroj štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a) názov a identifikačné údaje daňovníka,
b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Siedma časť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

§ 24
Poplatník
Poplatníkom je každá fyzická a právnická osoba v zmysle § 77 zákona NR SR č. 582/2004
Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

§ 25
Sadzba poplatku
1. Základné povinnosti :
1.1 Obec Novoť vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikli na území obce.
1.2 Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov,
pričom poplatník platí obci miestny poplatok.
1.3 Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
1.4 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Náklady na činnosti nakladania
s KO a DSO hradí obec z miestneho poplatku.
2. Základné pojmy :
2.1 Poplatok za komunálne odpady 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 v obci
na účel podnikania.

2.2 Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový
zber.
2.3 Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva
aj poplatník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto
činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
3. Platiteľ poplatku:
3.1 Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za
vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerích spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak
nedôjde k určeniu zástupcu alebo správcu písomným oznámením takejto osoby obci Novoť
do termínu 31.1. príslušného roka, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov
zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
3.2 Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
3.3 Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka
povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.
3.4 Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1.

Sadzba poplatku
4. Sadzba poplatku: a) paušálny poplatok
1. Pre občana obce, ako vlastníka, či nájomcu bytu, slúžiaceho na bývanie
- na každého člena rodiny
0,033 € za osobu a kalendárny deň (12,00 €/ rok)
2. Pre vlastníka domu, ktorý v obci nie je prihlásený
- na trvalý ani prechodný pobyt a ktorý svoju nehnuteľnosti využíva na individuálnu
rekreáciu
0,033 € za osobu a kalendárny deň (12,00 € /rok)

3. Školy, škôlky s kuchyňou
- 1 zamestnanec
0,033 € za osobu a kalendárny deň (12,00 € /rok)
4. Pošta, úrady, kancelárie
- 1 zamestnanec
0,033 € za osobu a kalendárny deň (12,00 € /rok)
5. Živnostníci a priemysel, podnikateľské subjekty poskytujúce služby (autodielne,
kaderníctvo a iné)
- 1 zamestnanec
0,097 € za osobu a kalendárny deň (35,40 € /rok)
a) stravovacie zariadenia
- 1 zamestnanec

0,097 € za osobu a kalendárny deň (35,40 € /rok)

b) obchody s potravinami
- 1 zamestnanec

0,097 € za osobu a kalendárny deň (35,40 € /rok)

c) iné obchody
- 1 zamestnanec

0,097 € za osobu a kalendárny deň (35,40 € /rok)

d) nehnuteľnosť zariadenia alebo byt na poskytovanie ubytovacích kapacít alebo rekreácie
- 1 osoba
0,033 € za osobu a kalendárny deň (12,00 € /rok)
6. Živnostiam, priemyslu, remeslám s výrobnou produkciou
- 1 zamestnanec
0,033 € za osobu a kalendárny deň (12,00 € /rok)
7. Zdravotné strediská, Domov dôchodcov
- 1 zamestnanec
0,033 € za osobu a kalendárny deň (12,00 € /rok)

4. Sadzba poplatku: b) množstvový zber
4.1 Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je
priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
4.2 Podnikateľské subjekty a organizácie, ktorí požiadajú o množstvový zber bude sadzba
poplatku vyfakturovaná vo výške
0,03 € /l alebo dm3 odpadu
0,16 €/kg odpadu
Právnická osoba alebo podnikateľ musí preukázať, že množstvo ním vyprodukovaných
komunálnych odpadov je presne merateľné a komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim
účinkom.
4.3 Na účely množstvového zberu komunálneho a drobného stavebného odpadu sa
ustanovujú 3 veľkosti zberných nádob, z ktorých si pôvodca odpadu môže vybrať zbernú
nádobu:
1. 110 l nádoby
2. veľkoobjemový kontajner
3. 1 100 l
4.4 Pôvodca odpadu si vyberie veľkosť zbernej nádoby alebo interval odvozu komunálnych
odpadov, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných odpadoch môže byť interval
odvozu dlhší ako 14 dní, ale najviac 30 dní. Výber zbernej nádoby a intervalu odvozu
odpadov je pôvodca odpadu povinný uskutočniť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia.
4.5 Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov obec Novoť
nevyrubuje platobným výmerom subjektom alebo osobám, ktorí využívajú množstvový zber.
A. Obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby
(resp. súčtu objemu nádob), ktoré poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa VZN obce Novoť.
B. Frekvencia odvozov a objem zbernej nádoby sú určené poplatníkom v súlade
s uvedeným nariadením obce o odpadoch .
4.6 Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1.
b) priemerného počtu ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
ubytovacie služby, do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt.
5. Spôsob platenia: a) paušálny poplatok
5.1 Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vyrubí obec platobným výmerom
na jeden kalendárny rok, ktorý je splatný:
1. Ak výška poplatku na domácnosť nepresiahne 17 €, platí sa jednou splátkou, najneskôr do
15 dni odo dňa nadobudnutia platobného výmeru.
2. Ak výška poplatku na domácnosť dosiahne sumu 17 € až 34 € možno platby rozložiť
do 4 splátok, a to:
a) splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
b) splátka do 30.6. bežného roka,

c)splátka do 30.9. bežného roka,
d)splátka do 30.11. bežného roka.
3. Ak výška poplatku na domácnosť presiahne sumu 34 € možno splátku poplatku rozdeliť
na 12 rovnakých čiastok, splatných vždy do 20. dňa bežného mesiaca.
4. Ak nebudú dodržané lehoty splatnosti, pristúpi obec k vymáhaniu celej dlžnej sumy.
5. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní od doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.

5. Spôsob platenia: b) množstvový zber
Poplatok sa v takom prípade uhrádza nasledovne: 1x štvrťročne vystavenou faktúrou:
- frekvencia vývozu x sadzba za 1 l x objem zbernej nádoby x počet zberných nádob
- množstvo (kg ) x sadzba za 1 kg
5.2 Platbu poplatkov možno realizovať týmito spôsobmi:
a) v hotovosti na Obecnom úrade
b) poštovou poukážkou (šekom) na účet obce .
c) odvodom na účet obce Novoť, č. ú. 19 425 332/0200 – VÚB D. Kubín prevodným
príkazom, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto všeobecného záväzného nariadenia nie je
ustanovené inak.
5.3 Po vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z posledných
jej známych údajov (náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov v predchádzajúcom
období).
6. Ohlasovacia povinnosť
6.1 Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre
správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do 15 dní odo dňa v ktorom poplatková
povinnosť vznikla.
6.2 Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a) pre fyzickú osobu – občana:
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať byt
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
- dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom,
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba
oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu),
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
6.3 Poplatník je povinný do 15 dní od dňa vzniku povinnosti platiť poplatok-odo dňa, keď

nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku tak aj doklady,
ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku.
6.4 Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného
mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
6.5 Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe všeobecne
záväzného nariadenia podľa osobitného predpisu.
7. Sankcie
7.1 Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku
platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.
8. Oslobodenie a úľavy
8. 1 Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo
odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych poplatkov pred splatnosťou
poplatku.
Na zmiernenie tvrdosti zákona obec poskytne z miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad uvedeného v § 25 4a) bod 1. tieto úľavy z poplatkov vo výške :
a) u občana prihláseného na trvalý pobyt do 18 rokov a študentom

3,30 €

VŠ, ktorý sú ubytovaní na internátoch
b) u občana, prihláseného na trvalý pobyt nad 70 rokov

3,30 €

c) u rodín s trvalým pobytom a počtom deti viac ako 5, sa poplatok za každé ďalšie dieťa
do 18. rokov veku, odpúšťa.
d) u domácnosti s trvalým pobytom a počtom členov viac ako 7, sa poplatok za každého
ďalšieho člena domácnosti, odpúšťa.
e) ak sa poplatník v určenom období 9 mesiacov zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí sa
poplatok odpúšťa.
8.2 Úľavy sa poskytujú na základe písomnej žiadosti, doplnenej:
a) doklady preukazujúce nárok na úľavu (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza,
b) potvrdením z pošty o výške dôchodku pri sociálnych úľavách
c) potvrdením zamestnávateľa o výške príjmy pri sociálnych úľavách
d) písomná žiadosť sa nevyžaduje u občanov, uvedené v časti 8.1. pod bodom a) až d)

e) u študentov potvrdením o ubytovaní na internáte
1. Lehota na uplatnenie úľavy z poplatku je do 31.1. bežného kalendárneho roka.
2. Žiadosť, ktorá nebude doložená určenými potvrdeniami je neplatná.
9. Spoločné ustanovenia
9.1 Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem
tých prípadov, kedy je podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.
9.2 Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
9.3 Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

Ôsma časť
§ 26
Všeobecné ustanovenia
1) Občan je povinný odpad separovať a odovzdať. Separovaný zber je vrecový. Separujú sa
plasty, sklo, textil,. papier, elektronický šrot, kovový šrot, nebezpečné odpady a bioodpad.
2) Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní
a miestneho poplatku podľa ustanovení zák. NR SR č. 582/2004 Z. z., časť dvanásť a časť
trinásť v znení neskorších predpisov.
3) V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto
konanie považuje za správny delikt v zmysle zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov, a správca dane a miestneho poplatku takto konajúcej osobe uloží pokutu
alebo vyrubí sankčný úrok v zmysle vyššie uvedeného zákona.
4) O zmiernení alebo odstránení tvrdosti miestnych daní a miestneho poplatku resp. z nich
plynúcich sankcií rozhoduje príslušný správny orgán (Obec Novoť) v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom obce.

§ 27
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Novoť sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a miestnom poplatku uznieslo dňa: 23. 11.2010
3) VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady schválené obecným zastupiteľstvom v Novoti dňa 30.10.2009
stráca účinnosť dňa 1.1.2011.
4) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli.
5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli dňa: 4.11.2010
6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie zvesený dňa: 23.11.2010
7) Všeobecne záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli dňa: 24.11.2010
8) Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa: 10.12.2010

V Novoti dňa 23.11.2010

Bc. František Poleta
starosta obce

