Všeobecné záväzné nariadenie obce Žalobín č. 2/2020
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 z 22.11.2019 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady na území obce Žalobín

VZN č.1/2019 sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 Bod 1. - Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Predmetom 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. v znení neskorších
zmien a doplnkov.
V obci je zavedený intervalový zber Zmiešaného komunálneho odpadu. Počet
vývozov Zmiešaného komunálneho odpadu je plánovaný v dvojtýždňovom cykle, t.j.
26 vývozov za rok.
Poplatok je určený ako súčin sadzby poplatku, diferencovaný podľa počtu
osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, a podľa počtu dní, v určenom období, počas
ktorých bude mať poplatník, fyzická osoba, v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

Dopĺňa § 5 o Bod 3.
Poplatník na základe §80 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a
doplnkov je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Ak požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30
dní odo dňa, keď tieto nastali.
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Obec na základe §82 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a
doplnkov vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej
žiadosti, preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží
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podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
§ 4 - Sadzba poplatku sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.v znení neskorších
zmien upravuje:
Bod 1. :
a) Obec Žalobín stanovuje sadzbu poplatku za fyzickú osobu a kalendárny rok:
1 osoba = 10,- Eur / rok – 4 žetóny
Poplatok za 1 osobu na kalendárny rok je 10,- Eur (0,02739 Eur x 365 dní). Ročný poplatok za
domácnosť je stanovený súčinom počtu členov domácnosti a sadzbou poplatku na 1 osobu za
kalendárny rok.

b) Po vyčerpaní žetónov v stanovenom poplatku je občan povinný zakúpiť si
žetóny v hodnote 2,50 Eur / žetón
§ 12 - Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto dodatku všeobecného záväzného nariadenia obce Žalobín sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žalobíne a to:
Uznesením č. 14/2020 Bod 6 zo dňa 15.12.2020
Na úradnej tabuli bolo VZN vyvesené:
- na pripomienkovanie:
od 28.11.2020 do 14.12.2020
- na nadobudnutie platnosti: od 16.12.2020 do 31.12.2020
(2) Dňom účinnosti tohto VZN č. 2/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu sa
zrušujú dotknuté body Všeobecného záväzného nariadenie obce Žalobín č. 1/2019
z 22.11.2019.
Tento Dodatok všeobecného záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
1. januára 2021.

Mgr. Valéria Račkova v.r.
starostka obce
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