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Obec Valaliky v súlade s § 6 ods.1 a podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
č. 4/2017 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenia

1.1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je zmena a doplnenie
VZN č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktorým sa mení a dopĺňa § 3 a § 6 nasledovne:
„§3
Sadzby poplatku a určenie poplatku za komunálne odpady
v znení:
Sadzba poplatku je:
1. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.a)
0,042 € na osobu a kalendárny deň
2. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.b)
0,042 € na zamestnanca a kalendárny deň
3. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.c)
a) 0,042 € na zamestnanca a kalendárny deň
b) 0,042 € za miesto (určené na poskytovanie služieb) a kalendárny deň pre podnikateľa
(fyzická alebo právnická osoba), ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
4. Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,015 €.

sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
Sadzba poplatku je:
1. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.a)
0,046 € na osobu a kalendárny deň
2. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.b)
0,046 € na zamestnanca a kalendárny deň
3. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.c)
a) 0,046 € na zamestnanca a kalendárny deň
b) 0,046 € za miesto (určené na poskytovanie služieb) a kalendárny deň pre podnikateľa
(fyzická alebo právnická osoba), ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
4. Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,015 €.
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§6
Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženia poplatku
bod 2. v znení:
2. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku. Správca dane určuje za uznateľné doklady s
uvedením doby platnosti alebo pôsobenia:
a) potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením
zamestnávateľa alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry,
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
d) potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
e) potvrdenie o návšteve školy mimo obce súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
ktorý študuje vo vzdialenosti menej ako 100 km od Valalík, ostatní iba potvrdenie o
návšteve školy,
f) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu,
g) čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch namiesto
dokladov podľa a) až d), ak nie je možné predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu
nemožnosti získať platné potvrdenie.
sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
2. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku. Správca dane určuje za uznateľné doklady s uvedením
doby platnosti alebo pôsobenia najmä:
a) potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením
zamestnávateľa alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry,
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
d) potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
e) potvrdenie o návšteve školy mimo obce súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
ktorý študuje vo vzdialenosti menej ako 100 km od Valalík, ostatní iba potvrdenie o
návšteve školy,
f) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu,
g) čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch namiesto
dokladov podľa a) až d), ak nie je možné predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu
nemožnosti získať platné potvrdenie. ‟
§2
Záverečné ustanovenia
2.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce
Valaliky uznesením č. /2017 zo dňa 08.12.2017
2.2 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

