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VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Klíž v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 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 vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č.6/2017
Týmto všeobecne záväzným nariadením č.6/2017 obce Veľký Klíž sa mení a dopĺňa VZN
č.3/2015 schválené na 6. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením
č. 6/B/3/2015 zo dňa 14.12.2015

Čl. 3
ods.1, písm. a), písm. b) sa mení nasledovne:
1. Sadzbu poplatku určuje správca dane v súlade s ust.§ 78 ods. 1 a § 83 zákona
o miestnych daniach nasledovne:
a) Fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt –
0,04110 eura/osoba x deň, (t.j. 0,04110 x 365 dní = 15 EUR/osobu )
b) Fyzické a právnické osoby, ktoré majú prevádzku v obci:
0,0822 eur deň x 365 dní = 30,00 EUR
Čl. 5: sa ruší v plnom znení
ods. 1, písm. a), písm. b)
ods.2, písm. a)
ods.3 písm. a), písm. b), písm. c) písm. d)
ods.4
ods.5
ods.6
a dopĺňa sa novým znením nasledovne:

Čl. 5
Spôsob úhrady, podmienky vrátenia poplatku, zníženia a odpustenia poplatku
1.
a)
b)

Spôsob úhrady
Úhrada poplatku podľa čl. 3, ods.1, písm. a), a písm. b):
hotovostne do pokladne Obecného úradu Veľký Klíž
bezhotovostne poukážkou na účet obce
platobným príkazom na účet obce
Poplatok podľa čl. 3 bodu 1, písm. c) sa platí v hotovosti pri odovzdávaní odpadu za
skutočne odovzdané množstvo.

2. Vrátenie poplatku uloženého v súlade s Čl.3 bod 1. písm. a), písm. b)
a) Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti je:
- ukončenie trvalého alebo prechodného pobytu na území obce Veľký Klíž,
- zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce Veľký Klíž,
- ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce Veľký Klíž alebo uzatvorenie
prevádzky na území obce,
b) Podkladom pre vrátenie poplatku:
- je doklad z katastra nehnuteľností, ktorý preukazuje zánik vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti na území obce, na základe ktorého bol poplatok vyrubený,

-

sú doklady, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti, alebo uzatvorenie
prevádzky na území obce.

3. Zníženie alebo odpustenie poplatku
Podkladom pre zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podľa § 77 ods.2
písm. a) zákona, je žiadosť podaná písomnou formou a doklad preukazujúci nárok na zníženie
alebo odpustenie poplatku:
a) Zníženie poplatku
Obec poplatok zníži o polovicu (50% ) za aktuálne zdaňovacie obdobie:
- študentom stredných a vysokých škôl v dennej forme štúdia
Doklady, ktorými poplatník preukáže danú skutočnosť pre zníženie poplatku:
- potvrdenie o návšteve školy spolu s dokladom o ubytovaní
b) Odpustenie poplatku
Obec poplatok odpustí (100%) za aktuálne zdaňovacie obdobie
- poplatníkovi pracujúcemu v zahraničí, ktorý preukáže že sa viac ako 200 kalendárnych
dní zdržiaval v cudzine,
- poplatníkovi – študentovi študujúcemu v zahraničí,
- poplatníkovi – osobe vydatá/ženatý v zahraničí s celoročným pobytom v zahraničí,
osobe žijúcej v zahraničí,
- poplatníkovi, ktorý sa prechodne zdržiava mimo trvalého pobytu,
- poplatníkovi, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnej starostlivosti pobytovou
formou.
Doklady, ktorými poplatník preukáže danú skutočnosť pre odpustenie poplatku:
- potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí,
- doklad zo školy o štúdiu v zahraničí,
- aktuálny doklad o pobyte, potvrdenie miestnej samosprávy o pobyte, prípadne bydlisku
v zahraničí,
- doklad o spoplatnení v mieste prechodného pobytu,
- potvrdenie zo zariadenia sociálnej starostlivosti, kde je poplatník umiestnený.
Čl. 6.
Záverečné ustanovenia
sa dopĺňa nasledovne:
bod 3.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veľký Klíž č. 5/2016 zo dňa 15.12.2016. VZN č.6/2017 nadobúda účinnosť 1.1.2018.
bod 4.
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Veľký Klíž
č. 6/2017 bolo schválené na 18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkom Klíži
uznesením č. 9/18/2017 dňa 14.12.2017.
Ing. Tatiana Sasková
starostka obce
Vyvesené pred schválením: 28.11.2017
Zvesené pred schválením: 14.12.2017
Vyvesené po schválení:
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Zvesené po schválení:
02.01.2018

