Obec Moravany nad Váhom
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 – dodatok č. 1

Návrh Dodatku č. 1 k VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Moravany nad Váhom
dňa ................
Dodatok č. 1 k VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Moravany nad Váhom dňa
................
Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňa ..................

Obec Moravany nad Váhom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a

Dodatok č. 1
k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 1/2017

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Čl. I
Predmet dodatku
1. Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravany nad
Váhom č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
(ďalej len „VZN“), a to nasledovne:
1.1. Text názvu a preambuly VZN sa nahrádza novým znením nasledovne:
„VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 O MIESTNYCH DANIACH A
MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Obec Moravany nad Váhom (ďalej len „obec“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
u s t a n o v u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravany nad Váhom č.
1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady“
1.2. V Druhej časti sa v § 4 DAŇ ZO STAVIEB ods. 4 nahrádza novým znením:
„Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovaná:
Upravená ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
v katastrálnom území Moravany nad Váhom je:
a) 0,20€ za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby,
b) 0,20€ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby
pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako
vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
c) 0,50€ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
d) 0,42€ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov,
e) 1,50€ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f) 2,00€ za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu,
g) 2,00€ ostatné stavby.“
1.3. V Deviatej časti sa v § 13 MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY sa vypúšťa odsek 5.
1.4. V Deviatej časti sa článok 30 nahrádza novým znením:
„§ 13a SADZBA POPLATKU

1. Obec Moravany nad Váhom stanovuje v súlade so schváleným systémom zberu
odpadu:
a) paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie,
b) poplatok za množstvový zber pre inú osobu (právnickú osobu, podnikateľa).
2. Sadzba poplatku je pre poplatníka fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha je 0,05€ za osobu a kalendárny deň.
3. Sadzba poplatku je vo výške (0,035€/L) * počet vývozov do roka pre
poplatníka:
a. Právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
b. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.“
1.5. V Deviatej časti sa článok 31 nahrádza novým znením:
„§ 13b URČENIE POPLATKU
1. Poplatok pre fyzickú osobu, sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má v obci poplatník
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť alebo je
oprávnený ju užívať.
2. Poplatok za množstvový zber sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Občanovi po úhrade poplatku za komunálny odpad bude vydaná identifikačná
nálepka za účelom označenia zbernej nádoby.
3. Poplatok sa vyrubuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
4. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa :
a) vzniku povinnosti, zaplatiť poplatok
b) nahlásiť skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c) nahlásiť zmenu už ohlásených údajov obci, ak nastala je povinný nahlásiť:
 svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje) ak je
poplatníkom osoba podľa § 2) ods. 1) písm. b) , c) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO)
 identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
 ak súčasné požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 5 aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
5. Poplatok vyrubí obec Moravany nad Váhom platobným výmerom. Pre vyrubenie
poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

6. Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia podľa § 63 zistí, že poplatok
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré
majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti,
správca poplatku upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa
okolností, ktoré nastali.
7. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec poplatok
vráti do 30 dní odo dna doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
8. Poplatok pre fyzické osoby je splatný do 31. marca zdaňovacieho obdobia.
9. Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je splatný
v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 30. apríla a 30. júna.
10. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
na základe podkladov, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí v zmysle bodu 11 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
11. Poskytnutie úľav:
a) 100 % úľava po dobu trvania pobytu
 študenti študujúci v zahraničí - spôsob preukazovania : potvrdenie štúdiu
v zahraničí resp. o prechodnom pobyte v mieste školy.
 stáže, dlhodobé pobyty v zahraničí s dĺžkou pobytu nad 6 mesiacov spôsob preukazovania : potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry
o pobyte v zahraničí, v prípade dlhodobých pobytov potvrdenie o
prechodnom pobyte, fotokópia dokladu + preklad (nemusí byť úradný
ani overený).
b) 50% úľava z ročného poplatku
 pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným
pobytom v mieste pracoviska - spôsob preukazovania: potvrdenie
zamestnávateľa, doklad o prechodnom pobyte v mieste pracoviska resp.
o ubytovaní alebo doklad o zaplatení za komunálny odpad
 študenti študujúci na území SR - spôsob preukazovania: potvrdenie o
dennom štúdiu na území SR a doklad o prechodnom pobyte v mieste
školy, alebo o ubytovaní alebo doklad o zaplatení poplatku za komunálny
odpad.“
1.6. V Deviatej časti sa článok 32 nahrádza novým znením:
„§ 13c SPÔSOB, FORMA A MIESTO ZAPLATENIA POPLATKU
1. Poplatok sa platí:
a. Na účet obce uvedený v rozhodnutí.
b. Poštovou poukážkou.
c. V hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je
poverený prijímať platby za poplatok.“
1.7.

Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
Čl. II

Záverečné ustanovenia dodatku
1.
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Moravany nad Váhom
č. 1/2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Moravany nad Váhom dňa
............ Uznesením č. .............. a nadobúda účinnosť dňa ........ 2018.

