DODATOK Č. 3
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE JAKLOVCE
č. 3/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Jaklovce v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Jaklovciach vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 a
ustanovenia §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 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 sa uznieslo na
tomto dodatku č. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 v znení jeho dodatku č. 1
a dodatku č. 2.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce v znení dodatku č. 1
a dodatku č. 2 sa mení a dopĺňa takto:
1. Vypúšťa sa text:
„1. Časť
Daň z nehnuteľnosti
na kalendárny rok 2014
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce
Jaklovce
Úvodné ustanovenia
§1
1. Obecné zastupiteľstvo v Jaklovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2014 daň z nehnuteľností na
kalendárny rok 2014, ktorý je zdaňovacím obdobím.“
Ods. 2 ostáva nezmenený.

2. Text vypustený v bode 1 tohto dodatku sa nahrádza textom:
„1. Časť
Daň z nehnuteľnosti
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Jaklovce“

Úvodné ustanovenia
§1
1. Obecné zastupiteľstvo v Jaklovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2014 daň z nehnuteľností na
príslušný kalendárny rok, ktorý je zdaňovacím obdobím.“

3. Vypúšťa sa text:
„§7
Vyrubovanie dane
Správca dane vyrubí daň z pozemkov, stavieb a bytov podľa stavu k 01.01.2013.“

4. Text vypustený v bode 3 tohto dodatku sa nahrádza textom:
„§7
Vyrubovanie dane
Správca dane vyrubí daň z pozemkov, stavieb a bytov podľa stavu k 01.01.2016.“
5. Úplne sa vypúšťa celá:
„6. Časť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady“
6. Vypustená 6. Časť sa nahrádza textom:
„6. Časť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“ sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
2. Poplatok za drobné stavebné odpady sa určuje podľa § 81 ods. 20 zákona 79/2015 Z.
z. ako množstvový zber.
3. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady, ktoré vznikli na území obce a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
Poplatok sa nevyberá za činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok
týchto činností, ktorým je odpad.

4. Poplatníkom poplatku za odpad je:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,
určenú na podnikanie,
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu
rekreáciu, ako záhrada byt alebo nebytový priestor.
5. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru ak je nehnuteľnosť byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom nástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je
platiteľom správca.
6. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho
odpadu na území obce, sú povinní prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca
od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby
podľa schváleného systému zberu komunálneho odpadu.
7. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do
jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú
platiteľmi poplatku.
8. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre
správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď skutočnosť
nastala.
a)
b)
c)

d)

9. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku
pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci,
pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený k trvalému ani k
prechodnému pobytu platí poplatok v plnej výške,
pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, pri
činnosti ktorých vzniká komunálny odpad,
pri nehnuteľnosti alebo byte slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích
služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia.

10. Sadzby poplatkov za zmesový komunálny odpad sú na celom území obce Jaklovce
s výnimkou podnikateľských subjektov:
a) 0,0410 EUR na osobu a kalendárny deň v obci Jaklovce,
b) 0,1666 EUR na osobu a kalendárny deň v rekreačnej oblasti Pod Skalkou, Rovne, Gregorik,
kde sa v zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení
neskorších predpisov stanovuje minimálne určené obdobie pre poplatníka na 90 dní v roku,
c) školy, školské zariadenia a predškolské zariadenia sú od sadzby/poplatku za komunálne
odpady oslobodené.

11. Sadzby poplatkov za zmesový komunálny odpad pre podnikateľské subjekty sú
určené na základe množstevného zberu vo výške 0,012 EUR na liter zmesového komunálneho
odpadu umiestneného v určenej nádobe obcou.
12. Sadzby poplatkov za množstevný zber drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín sú na celom území obce Jaklovce určené vo výške 0,015 EUR za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín odovzdaných na zbernom dvore.
13. O výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste
obvyklým. Výška tohto schváleného poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo
neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
14. Poplatok sa poplatníkovi vyrubí platobným výmerom každoročne do 31.3 bežného
roka podľa stavu k 1. januáru.
15. Poplatok je splatný v troch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30.
júna a 30. septembra bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje. Ak poplatok nepresahuje
10,00 EUR je splatný naraz do 31. marca. Poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší,
ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
16. Poplatok sa platí do pokladne obecného úradu poštovou poukážkou alebo na účet
obce.
17. Obec Jaklovce poskytne úľavu 50 % z celkovej výšky poplatku
a) fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci starším ako 70 rokov a
b) fyzickým osobám vlastníkom chát v rekreačnej oblasti starším ako 70 rokov.
18. Od poplatku sú oslobodení:
a) občania dlhodobo vycestovaní v zahraničí, (najmenej 90 dní po sebe nasledujúcich dní),
ktorí svoju neprítomnosť preukážu platnou pracovnou zmluvou;
b) osoby s trvalým pobytom v obci Jaklovce, s prechodným pobytom v inej obci, či meste,
ktorí sa preukážu dokladom o zaplatení poplatku za likvidáciu TDO v mieste prechodného
pobytu.
19. Príjem poplatku za odpad môže obec použiť iba na úhradu výdavkov v rámci
nakladania s odpadom.
20. O sporných prípadoch, ktoré nerieši toto VZN rozhoduje obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením.“

Čl. II
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 3 VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jaklovce v znení dodatku č. 1
a dodatku č. 2 bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jaklovciach dňa
14.12.2016 uznesením č. 182/2016.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Jaklovciach a
možno ich vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

PhDr. Mgr. Matúš FEDOR
starosta obce
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