OBEC DEDINA MLÁDEŽE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obec Dedina Mládeže v zmysle ustanovenia § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami § 78 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
vydáva:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže
č. 5/2012
o poplatku na kalendárny rok 2013
Čl.1
Úvodné ustanovenie
Obec Dedina Mládeže týmto všeobecne záväzným nariadením ustanoví sadzby
poplatku, hodnotu koeficientu, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a
podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo
pri znížení, alebo odpustení poplatku.
Čl.2
Sadzba poplatku
1. V obci Dedina Mládeže nie je zavedený množstvový zber.
2. Sadzba poplatku sa určí podľa § 78 ods. 1 písm. b) zákona pre všetkých poplatníkov na
území obce Dedina Mládeže vo výške 0,056 € na kalendárny deň a osobu, čo predstavuje
čiastku 20,44 €/poplatník/rok.
Čl.3
Hodnota koeficientu a dĺžka obdobia
1. Správca poplatku ustanoví koeficient 1,0.
2. Dĺžka obdobia, za ktoré poplatník poplatok platí je jeden kalendárny rok.
Čl.4
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Pri zániku poplatkovej povinnosti obec je povinná vrátiť poplatok alebo jeho pomernú časť
iba v tom prípade, ak poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti.
2. Poplatok alebo jeho pomerná časť sa vráti v tých prípadoch, ak v priebehu zdaňovacieho
obdoba dôjde k zániku poplatkovej povinnosti a poplatník písomne požiada o vrátenie
(napr. zmena trvalého resp. prechodného pobytu do inej obce, úmrtie, zánik práva užívať
nehnuteľnosť a iné).
3. Správca poplatku pre poplatníkov z časti Malý Ostrov, kde nie je možné zabezpečiť
pravidelný odvoz odpadu zníži sadzbu dane na 0,022 € na kalendárny deň a osobu, čo
predstavuje 8,03 €/poplatník/rok.

4. V rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže obec ako správca dane
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť. Písomnú žiadosť na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi dane právnické a fyzické
osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa zročnosti splátky
poplatku. V odôvodnených prípadoch je možné žiadosť doručiť najneskôr do konca
zdaňovacieho obdobia. Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom obce, správca dane
žiadosť zamietne. Prípady, kedy možno žiadať zníženie poplatku najviac o 50% alebo
odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona sú najmä prípady:
 u fyzických osôb - ak poplatník, ako člen domácnosti, ktorej aspoň jeden člen sa
preukáže minimálne 6 ks Potvrdení za separáciu komunálneho odpadu /rok.
5. Správca poplatku zníži poplatok podľa najnižšej sadzby stanovenej v zákone č.582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v tom prípade,
a) ak sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom
období na základe a predloží o tom doklad, napr. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie
zamestnávateľa, pracovné povolenie, povolenie pobytu a iné,
b) ak poplatník uhradil poplatok v inej obci a predloží doklad o zaplatení.
Čl.5
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č. 5/2012 o poplatku na kalendárny
rok 2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Dedina Mládeže na 20. zasadnutí
dňa 12.12.2012 uznesením č. 156/2012 bod B/1.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č. 5/2012 o poplatku na kalendárny
rok 2013 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.
3. VZN č.5/2012 bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce dňa 13.12.2012.
4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poplatku na kalendárny rok 2013
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedina Mládeže č.8/2011 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ing., Bc. Gabriela Gönczölová, v.r.
starostka obce

