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Obec Neded v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § I l ods. 4 písm. d), e) a g) zákona
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
§ 77 až § 83 zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEDED
O POPLATKU

č.6/2020
na kalendárny rok 2021

Čl. 1

Úvodné ustanovenia
Základné, spoločné a prechodné ustanovenia o poplatku sú uvedené v desiatej, dvanástej a trinástej
časti zákona Č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov ďalej len "zákon Č. 582/2004 Z.z.".

Čl.2
Predmet úpravy
l. Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona
Č. 582/2004 Z.z.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a! ustanovuje sadzby poplatku, v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
bl určuje spôsob vyrubenia a platenia poplatku,
cl ustanovuje podmienky pre zníženie a odpustenie poplatku.
3. Poplatok sa vyrubí rozhodnutím za kalendárny rok.

Čl. 3

Sadzba poplatku
Sadzbu poplatku obec Neded stanovuje nasledovne:
l.a! poplatok za osobu najeden kalendárny deňje vo výške 0,068494 eura, čo predstavuje
čiastku 25,00 eur najeden kalendárny rok za komunálny odpad,
Hodnota koeficientu stanovená obcou je: 1,0,
l.bl poplatok za právnické osoby, podnikateľov sa stanovuje hodnota koeficientu 0,5,
l.cl poplatok pre zdravotnícke zariadenia, obchody, reštaurácie a pohostinstvá sa
stanovuje hodnota koeficientu
1,0,
l.dl pre verejnoprávne inštitúcie sa stanovuje poplatok koeficientom 0,4,
l.el pre školstvo sa poplatok stanovuje koeficientom 0,2.

Čl. 4

Postup obce pri vyrubovaní poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa poplatok vyrubuje.
Zaplatiť sa dá aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Čl. 5
Spôsob platenia poplatku
Poplatník môže zaplatiť poplatok Obci Neded:
a) v hotovosti priamo do pokladne Obce Neded,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Neded vedený vo VUB a.s. pobočka Šal'a
č. Ú. IBAN SK28 02000000000022924132,
c) poštovou poukážkou na účet obce Neded vedený vo VUB a.s. pobočka Šal'a
č. Ú. IBAN SK28 0200000000002292 4132,
Poplatník pri platení ročného poplatku ako variabilný symbol uvádza číslo rozhodnutia.

':

Čl. 6

Podmienky vrátenia poplatku
l. Správca dane na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti v zmysle § 80 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z.z. - dôvodom na zánik poplatkovej povinnosti je napr. zrušenie
trvalého resp. prechodného pobytu v obci, úmrtie, zánik práva užívať nehnuteľnosť,
zrušenie prevádzky a pod.,
b) poplatník musí mať preplatok na poplatku a zároveň nesmie byt' dlžníkom Obce Neded.

ČL. 7

Zníženie alebo odpustenie poplatku
A. Obec Neded zníži poplatok:
11 o 50% - občanom nad 70 rokov - rozhodujúci je stav k 1.1. príslušného roka,
21 Na základe písomnej žiadosti:
o 50% - študentom strednej a vysokej školy /po predložení potvrdenia študentského
domova alebo internátu o ubytovaníl,
- fyzickej osobe v hmotnej núdzi, po predložení potvrdenia z úradu práce
a sociálnych vecí o udelení pomoci v hmotnej núdzi,
- držitel'om ZŤP preukazu a ZŤP so sprievodcom Ipo predložení preukazul
alebo fyzickej osobe prevažne alebo úplne bezvládnejl doklad o prevažnej
alebo úplnej bezvládnosti/.
B.
Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník predloží
doklad:
a) že sa nezdržiava na území Obce Neded viac ako 90 dní, podkladom pre odpustenie poplatku je
doklad, z ktorého jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo
obce Neded. K podkladom, ktoré nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
doložiť aj preklad.
b) že uhradil poplatok v inej obci a v našej obci sa nezdržiava - k žiadosti je potrebné doložiť
potvrdenie z obce o zaplatení poplatku pre danú osobu,

c) že je umiestnený v nápravno- výchovnom zariadení o výkone väzby alebo trestu,
d) potvrdenie zo zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
alebo sociálne služby pobytovou formou,
C. Ak si daňovník v zdaňovacom období neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku do
31.12. príslušného roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na
odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
l. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku Č. 6/2020 na rok 2021 sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku na rok 2020 Č. 5/2019 zo dňa 10.12.2019.'
2. Obecné zastupitel'stvo Obce Neded prijalo dňa 08.12.2020 Uznesením
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku Č. 6/2020 na rok 2021.

Č.

15/0Z/2020 toto

Čl. 9
Účinnost'
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od Ol. januára 2021.
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