Veobecne záväzné nariadenie Mesta ierna nad Tisou . 3/2012
o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Mesto  ierna nad Tisou, Mestské zastupitestvo v iernej nad Tisou v zmysle § 4 ods. 3
písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorích zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona .
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorích zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
veobecne záväzného nariadenia Mesta  ierna nad Tisou

§1
Úvodné ustanovenie
Základné náleitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 a 83 zákona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorích zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Mesto  ierna nad Tisou týmto VZN ukladá s úinnosou od 1.1.2013 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto veobecne záväzného nariadenia je urenie náleitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poda splnomocovacieho
ustanovenia § 83 zákona . 582/2004 Z.z..
2. Toto veobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) urenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníenie a odpustenie poplatku.
3. Pre úely tohto VZN sa zdaovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Mnostvový zber
Mesto nemá zavedený mnostvový zber.
§5
Sadzby poplatku
1. Mesto ierna nad Tisou stanovuje pre fyzické osoby sadzbu poplatku 0,050 EUR za osobu
a kalendárny de.
2. Mesto ierna nad Tisou stanovuje pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateov je
sadzba poplatku za osobu a kalendárny de a hodnota koeficientu pre ukazovatea dennej
produkcie odpadov nasledovná:

Typ zariadenia

Sadzba p

ubytovacie

0,

kolské a predkolské

0,0

retaurané, kaviarenské alebo iné pohostinské sluby

0,

kancelárie, úrady, bankové intitúcie slobodné
povolania, priemysel, doprava, alie podnikateské
subjekty a iné právnické osoby, ktoré vlastnia
nehnutenos na území mesta ierna nad Tisou

0,1

§6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnos poplatku
1. Mesto v zmysle § 81 zákona . 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé
zdaovacie obdobie. Vyrubený poplatok do výky 39  je splatný do 15 dní odo da
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vyrubený poplatok nad 39  je splatný v lehotách
a to 1. splátka do 31.mája prísluného roka a 2. splátka do 30. septembra prísluného roka.
§7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatok je moné uhradi na základe identifikaných údajov, ktoré obdrí platite v
písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na úet správcu poplatku v peanom ústave alebo
c) hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu v iernej nad Tisou.
§8
Vrátenie poplatku
1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú as poplatníkovi na základe písomnej iadosti,
ktorú podá v lehote jedného mesiaca, ak mu zanikla povinnos plati poplatok v priebehu
zdaovacieho obdobia a preukáe splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej asti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej asti sú:
a) poplatník nesmie by dlníkom mesta
b) musí zaniknú dôvod spoplatnenia (napr.: zruenie trvalého resp. prechodného
pobytu, zánik práva uívania nehnuteností a pod.)
c) úmrtie lena poplatníka.

§9
Zníenie poplatku
1. Mesto na základe písomnej iadosti poplatok zníi :
a) tudentovi o 50%, ktorý tuduje mimo mesta ierna nad Tisou ak predloí
potvrdenie
o návteve koly, tudentského domova alebo potvrdenia koly na úely
prídavku na diea, (originál alebo fotokópia). tudent, ktorý tuduje na dennom
túdiu vo vzdialenosti menej ako 50 km od mesta ierna nad Tisou, predloí
súasne s potvrdením o túdiu aj potvrdenie o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu.
Potvrdenia
o návteve koly vydané zaiatkom kolského roka sú uznané na
nasledujúci kalendárny rok.
b) driteom ZP preukáok o 40%, ak predloia fotokópiu preukazu. Od driteov
preukazu, ktorí v predchádzajúcich rokoch splnili túto podmienku t.j. predloili
iados spolu s fotokópiou preukazu ZP, sa táto povinnos opakovane nepoaduje.
c) poplatníkom o 100% na dobu poas ktorej, vykonával pracovnú innos mimo
miesta trvalého pobytu, po viac ako 90 kalendárnych dní, nariadených
zamestnávateom, za ktoré mu zamestnávate hradil ubytovanie.
2. Mesto bez písomnej iadosti zníi poplatok dôchodcom nad 70 rokov o 45 % od roku
v ktorom dovi 70 rokov veku.
3. Podkladmi pre zníenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznane vyplýva
poet dní pobytu poplatníka mimo Mesta ierna nad Tisou pri práci vykonávanej mimo
územia mesta alebo SR potvrdenie zamestnávatea o zamestnaní spolu s potvrdením alebo
dokladom o ubytovaní.
4. V prípade, e doklad poda odseku 3 , nie je v slovenskom, eskom alebo maarskom
jazyku, je potrebné k dokladom predloi aj preklad, priom sa nevyaduje úradný preklad.
Doklad nie je moné nahradi estným vyhlásením poplatníka.
5. Ak si v zdaovacom období poplatník neuplatní nárok na zníenie poplatku do 31.12.
kalendárneho roka podaním iadosti a v tejto lehote nepredloí prísluné doklady poda ods.
3, nárok na zníenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§ 10
Odpustenie poplatku
1. Mesto odpustí poplatok osobám , ktoré :
a) z rôznych dôvodov platia poplatok inej obci, ktorého skutonos preukáu
rozhodnutím o poplatku v danej obci a súasne dokladom o uskutonenej platbe
poplatku, najneskôr do lehoty odvolania. Po tomto termíne správca poplatku
potvrdenia neuzná,
b) sa dlhodobo zdriavajú v zahranií a túto skutonos preukáu hodnoverným
dokladom, alebo ktoré na evidencii obyvatestva poiadali o doasné vykrtnutie
trvalého pobytu.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznane vyplýva
poet dní pobytu poplatníka mimo Mesta ierna nad Tisou, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sluby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne sluby pobytovou formou.
3. V prípade, e doklad poda ods. 2/ nie je v slovenskom, eskom alebo maarskom jazyku,
je potrebné k dokladom predloi aj preklad, priom sa nevyaduje úradný preklad. Doklad
nie je moné nahradi estným vyhlásením poplatníka.

4. Ak si v zdaovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.
kalendárneho roka podaním iadosti a v tejto lehote nepredloí prísluné doklady poda ods.
2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 11
Postup obce proti tvrdosti zákona
Mesto môe na základe iadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok zníi alebo odpusti rozhodnutím.

§ 12
Zruovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zruuje Veobecne záväzné nariadenie Mesta ierna nad Tisou . 2/2009
§ 13
Záverené ustanovenie
Mestské zastupitestvo v iernej nad Tisou sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí da 14.12.2012 uznesením . 9. a toto VZN nadobúda úinnos dom 1.januára
2013.

V iernej nad Tisou da : 17.12.2012

De vyhlásenia : 17.12.2012
De zvesenia :

Ing. Marta VOZÁRIKOVÁ v.r.
primátor mesta

