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Návrh - V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Košeca
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Košeci podľa § 6 ods. 1 a § 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 zmysle ustanovení zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov u k l a d á a vyberá s účinnosťou od 1. januára 2016
tieto dane a poplatky :
-

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností, dane za psa , dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Košeca,
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Daň z pozemkov
§2
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 určenej zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Hodnota pozemkov pre pozemky druhu orná pôda (OP), chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé
trávnaté porasty (TTP) za 1 m2 je v obci Košeca a miestnej časti Nozdrovice určená nasledovne:
Hodnota pozemku v eurách / m2
Kód KÚ
Názov KÚ
OP
TTP
826880
Košeca
0,4448
0,0358
(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostané hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalecké posudky preukazujúce
hodnotu pozemkov daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na podania daňového
priznania v zmysle zákona a tohto všeobecne záväzného nariadenia. V prípade, že daňovník
nepreukáže hodnotu pozemkov týmto spôsobom, v obci Košeca a v miestnej časti Nozdrovice sa
určuje hodnota pozemku za 1 m2 nasledovne:
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Druh pozemku:
Hodnota pozemku v eurách / m2
Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
0,13
Rybníky s chovom rýb a ostané hospodárske
0,09
využívané vodné plochy
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria
a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 určenej zákonom. Hodnota pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané
plochy a nádvoria a ostatné plochy za 1 m2 je v obci Košeca a v miestnej časti Nozdrovice určená
nasledovne:
Druh pozemku:
Hodnota pozemku v eurách / m2
Záhrady
1,85
Zastavané plochy a nádvoria
1,85
Ostané plochy s výnimkou stavebných pozemkov
1,85
(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. e)
zákona je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za
1 m2 určenej zákonom. Hodnota pozemku za 1 m2 v obci Košeca a v miestnej časti Nozdrovice je
určená nasledovne:
Druh pozemku:
Hodnota pozemku v eurách / m2
Stavebné pozemky
18,58
§3
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice tohto
všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,35 %
b) záhrady 0,35 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,32 %
e) stavebné pozemky 0,53 %
Daň zo stavieb
§4
Základ dane
(1)
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri
stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom
zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
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§5
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice, tohto
všeobecne záväzného nariadenia ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy nasledovne:
a) 0,0612 € za stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu,
b) 0,0612 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,2298 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,2679 € za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží a stavby
hromadných garáží pod zemou,
e) 0,2298 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až d) a f) a g)
Správca dane znižuje pre stavby na území obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice ročnú
sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
f) 0,796 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
g) 0,933 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb rovnaký príplatok
za podlažie v sume 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
Daň z bytov
§6
Základ dane
(1)

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§7
Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov na území obce Košeca a miestnej časti
Nozdrovice je 0,0947 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
v bytovom dome.
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Obec Košeca ako správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
- pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
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-

-

-

(2)
(3)
(4)

-

-

pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na
vykonávanie náboženských obradov,
pozemky a stavby alebo ich častí vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo
vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie
alebo na vedeckovýskumné účely,
pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied
slúžiace na vedeckovýskumné účely,
pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace
materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné
vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckeho zariadenia
poskytujúceho ústavnú zdravotnú starostlivosť,
pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského červeného kríža.
Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb:
stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam.
Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov
vo výške 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických
osôb, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie ktorí k 1.1. príslušného zdaňovacieho
obdobia:
dovŕšili 70 rokov
boli držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
/po predložení preukazu ŤZP najneskôr do 1.1. príslušného
zdaňovacieho obdobia/
Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4
v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu
prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do
30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti inak nárok na príslušné zdaňovacie
obdobie zaniká.

(5) V prípade, že daňovník má nedoplatky na dani z nehnuteľnosti za predchádzajúce obdobia,
nemá nárok na zníženie dane.
§ 8.1
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Vznik – 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Ak sa daňovník
stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného
5

zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Zánik – 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo,
správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti.
Na zmeny v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
(3) Výnimky vzniku daňovej povinnosti – pri dedení a pri dražbe
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti
alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku
vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli
vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
§9
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
(1) Správca dane daň z nehnuteľností nižšiu alebo rovnajúcu sa 1,- € (slovom jedno euro) nebude
vyrubovať.
Daň za psa
§ 10
Predmet dane, základ dane a sadzba dane
(1)
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
- pes umiestnený v útulku zvierat,
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(2) Základom dane je počet psov.
(3) Sadzba dane za jedného psa na jeden kalendárny rok je 5 eur.
§ 11
Vznik, zánik daňovej povinnosti a platenie dane
(1) Pri vzniku daňovej povinnosti dane za psa je daňovník povinný podať daňové priznanie
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
(2) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo
zanikne daňová povinnosť je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 11 bod 1 tohto VZN, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane
(4) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(5) Starosta obce môže v individuálnych prípadoch znížiť svojím rozhodnutím daň za psa.
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Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 12
Predmet dane a vymedzenie pojmov
(1)
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce ktoré nie sú oplotené a slúžia pre širokú verejnosť.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, trvalé a dočasné parkovanie vozidla, umiestnenie skládky.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§ 13
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 14
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je určená nasledovne:
a)

za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a za umiestnenie predajného
zariadenia, vo výške 0,50 EUR za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,

b)

za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a za umiestnenie predajného
zariadenia počas hodových slávností, jarmoku a iných kultúrnych a športových podujatí
organizovaných alebo spoluorganizovaných obcou :
 vo výške 2 EUR za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 vo výške 4 EUR za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň v prípade poskytovania
občerstvenia,

c) za umiestnenie cirkusu, lunaparku, strelnice a iných obdobných zariadení vo výške 2 EUR za
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
d) za umiestnenie zaradenia slúžiaceho na prezenčné účely vo výške 2 EUR za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň,
e)

za umiestnenie povolenej skládky materiálu alebo tovaru, za umiestnenie stavebného
zariadenia a za trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkoviska vo výške 0,10 EUR
za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň. .
§ 15
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane, oslobodenie od dane

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká
dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
(2) Daňovník je povinný oznámiť zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr
v deň vzniku daňovej povinnosti na adrese správcu dane osobne resp. písomne.
(3) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
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(4) Správca dane oslobodzuje od dane z verejného priestranstva stavebné zariadenia realizujúce
v obci stavbu vodovodu a kanalizácie, ako aj povolenú skládku umiestnenú na verejnom
priestranstve kratšie ako 5 kalendárnych dní.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 16
Predmet poplatku
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
(2) Na území obce je zavedený separovaný zber. Separovaný zber je zber oddelených zložiek
komunálnych odpadov. Frekvencia vývozu je na základe kalendáru zberov a prepráv na
kalendárny rok.
(3) V obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
§ 17
Poplatník
(1) Poplatníkom 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.
§ 18
Platiteľ poplatku
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
§ 19
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu alebo
užívania nehnuteľnosti a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. Vznik ako aj zánik
poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď skutočnosti na
vznik, zmenu alebo zánik nastali.
(2) Poplatková povinnosť zaniká:
a) dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo
8

vyradením z evidencie obyvateľstva,
b) dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce na
základe predloženého výpisu z listu vlastníctva,
c) dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území obce, doložením dokladu o
ukončení nájomnej zmluvy,
d) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce, predložením oznámenia o ukončení
podnikateľskej činnosti,
e) ukončenie činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
f) iný doklad potvrdzujúci zánik poplatkovej povinnosti.
§ 20
Sadzba poplatku
(1) Poplatok od poplatníka uvedeného v §17 písm. a) a b) v ustanovenej výške určuje a vyberá
obec Košeca.
(2) Sadzba poplatku za komunálny odpad na území obce Košeca je stanovená vo výške 0,052 € za
osobu a kalendárny deň /t.j. 18,98 € za osobu na rok, pri prestupnom roku 0,05186 €/.
(3) Sadzba poplatku za komunálny odpad vo výške 0,0437 € za osobu a kalendárny deň /t.j. 15,98
€ za osobu na rok, pri prestupnom roku 0,0436 €/ je stanovená pre jedného člena domácnosti,
ktorá v zmysle Dohody o domácom a komunitnom kompostovaní kompostuje biologicky
rozložiteľný odpad zo svojej domácnosti.
(4) Pre poplatníka uvedeného v § 17 písm. c) tohto VZN je poplatok za komunálny odpad
stanovený vo výške:
 1,750 EUR/jeden odvoz – za vývoz jednej smetnej nádoby s objemom 110 litrov
 17,50- EUR/jeden odvoz – za vývoz jednej smetnej nádoby s objemom 1 100 litrov.
(5) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je stanovená vo výške
0,0778 € za kilogram.
§ 21
Určenie poplatku
(1) Poplatok za komunálny odpad sa v obci určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny
rok a vypočíta sa ako:
a) súčin sadzby poplatku stanovenej v § 20 ods. 2 a 3 tohto VZN a počtu kalendárnych dní v
zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 17 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 17 písm. b) alebo písm. c).
(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom 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 0,6 a
b) priemerného počtu
- hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa
nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
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- miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje
reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava
do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období priemerný počet podľa
prvého bodu.
(3) Rozhodujúcim obdobím je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a)
- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť
o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
- počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca zdaňovacieho obdobia.
§ 22
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a v priebehu
zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu,
v prípade určeného zástupcu podľa § 17 písm. a) aj identifikačné údaje za ostatných členov
domácnosti , vzťah k nehnuteľnosti a údaje o nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba podľa § 17
písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania a IČO,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 25, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
§ 23
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok za komunálny odpad obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku za komunálny odpad rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Platiteľ poplatku za komunálny odpad uhrádza poplatok bezhotovostne - poukázaním na účet
obce Košeca, vedený v pobočke VÚB, a.s., Ilava, číslo účtu SK09 0200 0000 0030 0032 3372, BIC
(SWIFT KÓD) SUBASKBX, alebo v hotovosti do pokladne správcu dane alebo poštovou poukážkou
/šekom/.
(4) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
(5) Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
(6) Drobný stavebný odpad poplatník odovzdá na Zbernom dvore obce Košeca. Poplatok za
drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu na základe vážneho lístka,
ktorý bude poplatníkovi vystavený na Zbernom dvore. Poplatok je splatný v lehote do dvoch
pracovných dní od vystavenia vážneho lístka.
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§ 24
Vyrubenie poplatku za komunálne odpady podľa pomôcok
(1) Obec Košeca písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 22
tohto VZN, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 1 tohto článku,
obec určí poplatok za komunálny odpad podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi poplatníkovi určenie poplatku za komunálny odpad podľa pomôcok, pričom deň
začatia určenia poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

§ 25
Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku
(1)
Obec vráti poplatok za komunálny odpad alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa podkladov ustanovených
v tomto bode, ak poplatník:
a) prestane byť poplatníkom určeným podľa §17, písm. a) tohto VZN,
* Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje do 30 dní odo dňa kedy prestane byť
poplatníkom na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe
ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie o pobyte, Potvrdenie o prechodnom pobyte,...
b) zruší podnikateľskú činnosť,
* Vrátenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje do 30 dní odo dňa, kedy bola činnosť
zrušená na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je
úľava uplatnená - Výpisom príslušného živnostenského, obchodného alebo iného registra
c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia.
* Vrátenie poplatku si pozostalí uplatňujú do 30 dní odo dňa úmrtia na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Úmrtný list
(2) Obec poplatok za komunálny odpad odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na
základe podkladov ustanovených v tomto bode, že sa počas celého zdaňovacieho obdobia
nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce:
a) pobyt alebo práca v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia
*Odpustenie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená -Potvrdenie
zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, Pracovná zmluva, Potvrdenie o štúdiu
v zahraničí, Doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, Pracovné povolenie a pod.
*Pokiaľ je doklad v cudzom jazyku (s výnimkou českého) , treba k nemu doložiť aj úradný preklad.
(3) Obec poplatok za komunálny odpad zníži:
a) o 50% z poplatku na osobu a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na
základe podkladov ustanovených v tomto bode, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z nasledovných príčin:
- výkon trestu odňatia slobody,
- umiestnenie v nemocničnom zariadení alebo inom zariadení,
- osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu zamestnania prechodný pobyt mimo územia obce alebo sú
ubytované mimo územia obce,
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- študenti, ktorí študujú mimo Obce Košeca a ich štúdium je spojené s ubytovaním v inom meste
alebo obci.
* Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená- Potvrdenie zariadenia na výkon
trestu, Potvrdenie nemocničného, resp. iného zariadenia, Potvrdenie o prechodnom pobyte,
Pracovná zmluva, Potvrdenie o návšteve školy, Potvrdenie o ubytovaní, Nájomná zmluva ...
*Pokiaľ je doklad v cudzom jazyku (s výnimkou českého) , treba k nemu doložiť aj úradný preklad.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Obec za prípady odstránenia tvrdosti zákona považuje, ak je poplatník držiteľom preukazu ŤZP
k 1.1. príslušného kalendárneho roka.
V tomto prípade sa určuje zľava z poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 50% .
* Zníženie poplatku si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorých je úľava uplatnená - Preukaz ŤZP
(4) Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna úľava, a to tá, ktorá je pre
neho výhodnejšia.
(5) V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom období,
je nutné predložiť doklady pre zníženie za každé obdobie zvlášť.
(6) Neuplatnenie poplatkovej úľavy v stanovenej lehote má za následok zánik poplatkovej úľavy.
(7) V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na
poskytnutie úľavy.
§ 26
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca bolo schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa .. ...12.2015 uznesením č. ... /2015.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca nadobúda účinnosť dňa
1.1.2016.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca sa ruší VZN č. 3/2014
o miestnych daniach na území obce Košeca schválené dňa 11.12.2014.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca sa rušia § 9 až §17 VZN č.
2/2013 o nakladaní s odpadmi a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady schválené dňa 12.12.2013. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2013 o nakladaní s odpadmi
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené dňa 12.12.2013
ostávajú nezmenené v platnosti.
V Košeci dňa ... .12.2015
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Bc. Radomír Brtáň
starosta obce
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