Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 obce Tepličky
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a daň za jadrové zariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 obce Tepličky
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a daň za jadrové zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Tepličky na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4
ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a daň za jadrové zariadenia
ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1

Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť spôsob
zberu komunálnych odpadov pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov, určenie
poplatku, sadzby a vyrubenie poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho
pomernej časti alebo odpustení poplatku. Toto VZN rieši i daň za jadrové zariadenie.
ČASŤ II.
POPLATOK

Článok 2
Spôsob zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Obec Tepličky uplatňuje množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov a systém zberu pre fyzické osoby - občanov je uhrádzaný formou paušálneho
poplatku.
Článok 3
Sadzba poplatku
1. Pre fyzické osoby - občanov je stanovená sadzba poplatku 0,0493 € za osobu a
kalendárny deň.
2. Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby s povinnosťou umiestnenia
smetných nádob je stanovená sadzba poplatku 0,04 na 1 liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov.
3. Pre fyzické osoby – občanov, ktoré si uplatňujú zníženie poplatku z dôvodov,
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uvedených v článku 8, je sadzba poplatku 0,025 € za osobu a kalendárny deň
preukázaného obdobia.
4. Právnické osoby, fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktoré nemajú na území
obce trvalý ani prechodný pobyt a zdržujú sa na území obce, sú povinné dodržiavať systém
separovaného zberu v obci obvyklého, teda nasledovných komodít:
- papiera,
- PET fľaší
- skla,
- železa,
ostatných komodít v priebehu roka podľa miestnych podmienok.
Článok 4
Určenie poplatku
1.Paušálny poplatok sa určí na kalendárny rok ako súčin sadzby stanovenej v čl. 3 ods. 1. a
počtu kalendárnych dní príslušného kalendárneho roka, resp. počtu kalendárnych dní,
počas ktorých má poplatník v obci Tepličky trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas
ktorých užíva nehnuteľnosť.
Článok 5
Vyrubenie poplatku
1. Obec Tepličky vyrubí poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Ak správca poplatku zistí sám, alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré
majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.
3. V prípade narodenia dieťaťa alebo prisťahovania sa poplatníka do obce Tepličky, sa
poplatok vyrubí odo dňa nahlásenia trvalého pobytu narodeného dieťaťa alebo
prisťahovaného občana v obci Tepličky do konca kalendárneho roka ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní.
4. V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti na základe ohlásenia tejto skutočnosti
správcovi poplatku, v prípade úmrtia alebo odsťahovania poplatníka, sa poplatok
vyrubením upraví do dňa, ktorý predchádza dňu ukončenia podnikateľskej činnosti, úmrtia
alebo dňu odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v obci Tepličky.
5. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť
samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov, v mieste svojho trvalého bydliska,
bez zriadenia ďalšej prevádzky na území obce a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania
svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba z dôvodu
svojho trvalého pobytu.
6. Fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú
uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu
zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza obci poplatok za komunálne
odpady, poplatok správca poplatku nevyrubí. Podmienkou je predloženie kópie nájomnej
zmluvy správcovi poplatku a uvedenie platcu s jeho identifikačnými údajmi, ktorému je
vyrubený poplatok.
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Článok 6
Splatnosť poplatku
1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ak nie sú v rozhodnutí určené splátky poplatku.
2. Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet správcu poplatku, poštovým peňažným
poukazom alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Tepličkách..
Článok 7
Vrátenie poplatku
1. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a to v prípade úmrtia
poplatníka, odsťahovania sa poplatníka z adresy trvalého pobytu v obci Tepličky a
ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce Tepličky.
2. Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť v prípade odsťahovania sa
poplatníka z obce Tepličky poplatníkovi a v prípade ukončenia podnikateľskej činnosti
poplatníkovi na základe písomnej žiadosti poplatkového subjektu v lehote do 60 dní odo
dňa doručenia žiadosti o jeho vrátenie.
V prípade úmrtia poplatníka rodinným príslušníkom alebo osobe, ktorá vybavovala
pohreb, vráti poplatok alebo jeho pomernú časť po predložení kópie úmrtného listu.
Článok 8
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec Tepličky zníži alebo odpustí poplatok:
a) Poplatok sa odpustí na základe predložených podkladov definovaných v tomto
článku a to za obdobie:
a1) počas ktorého sa poplatník zdržiava v zahraničí viac ako 90 dní v zdaňovacom
období (t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce
Tepličky);
podklady potrebné k odpusteniu poplatku:
- aktuálna pracovná zmluva, resp. pracovné povolenie, alebo
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, alebo
- aktuálne potvrdenie o ubytovaní v zahraničí, alebo
- aktuálne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu, alebo
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku v zahraničí, alebo
- aktuálne potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo potvrdenie o návšteve školského a
predškolského zariadenia.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V
prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas
ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia obce Tepličky, je
správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní.
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Pri predložení cudzojazyčného potvrdenia je správca poplatku oprávnený žiadať od
poplatníka písomný preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
a2) počas ktorého sa poplatník zdržiava mimo miesta trvalého pobytu viac ako 90
dní v zdaňovacom období (t.j. počas ktorých sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce Tepličky);
podklady potrebné k odpusteniu poplatku:
- aktuálne potvrdenie vojenskej správy o výkone služby v armáde, alebo
- aktuálne potvrdenie za poplatníka, ktorý užíva priestory vyhradené na ubytovanie
v zariadení na to určenom (zariadenie sociálnych služieb, detské domovy...), alebo
- aktuálne potvrdenie o hospitalizácií v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti, alebo
- potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o úhrade poplatku v mieste
prechodného pobytu, vystavené obcou, resp. správcovskou spoločnosťou, ktorá
bola poverená obcou, v ktorej bol tento poplatok uhradený, alebo
- aktuálne potvrdenie o výkone trestu, resp. o výkone väzby.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V
prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas
ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia obce Tepličky, je
správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní.
b) Poplatok sa zníži na základe predložených podkladov definovaných v tomto
článku použitím sadzby vo výške 0,025 € za 1 deň preukázaného obdobia za osobu
a to za obdobie:
b1) počas ktorého poplatník študuje mimo miesta trvalého pobytu;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o dennom štúdiu na území SR a potvrdenie o ubytovaní
(potvrdenie z internátu alebo nájomná zmluva),
b2) počas ktorého sa poplatník pracovne zdržiava a zároveň je ubytovaný mimo
miesta trvalého pobytu na území SR;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník pracuje mimo miesta
trvalého pobytu a zároveň je ubytovaný mimo miesta trvalého pobytu, alebo
- aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa o zamestnaní, resp. pracovná zmluva a
potvrdenie o ubytovaní vystavené ubytovateľom (zariadenie poskytujúce
ubytovanie) alebo nájomná zmluva
b3) počas ktorého poplatník neužíva nehnuteľnosť v mieste trvalého pobytu viac
ako 90 dní v zdaňovacom období;
podklady potrebné k zníženiu poplatku:
- aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené obcou, resp. správcovskou
spoločnosťou, ktorá bola poverená obcou, v ktorej užíva nehnuteľnosť.
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V
prípade, ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní, počas
ktorých sa poplatník zdržiava, alebo sa zdržiaval mimo územia obce Tepličky, je
správca poplatku oprávnený požadovať ďalšie potvrdenie preukazujúce počet dní.
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2. Obec Tepličky môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O znížení alebo
odpustení poplatku rozhoduje starosta obce na základe doložených potvrdení o príjmoch a
výdavkoch poplatníka, resp. dokladov preukazujúcich sociálnu odkázanosť poplatníka a
pod.
3. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je
potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do konca aktuálneho roka, za ktorý
požaduje poplatník zníženie alebo odpustenie poplatku.
Článok 9
Ostatné ustanovenie
1.Smetná nádoba s objemom 120 l je pridelená maximálne pre štyri osoby žijúce
v rodinnom dome. V prípade preukázateľných zdravotných problémoch a pri deťoch do 3
rokov, je možné urobiť výnimku a požiadať o ďalšiu nádobu s objemom 120 l aj pri
menšom počte osôb žijúcich v jednej nehnuteľnosti.
2. Poplatník má možnosť požiadať o ďalšie smetné nádoby s objemom 120 l za
jednorazový poplatok 20 €/ 1 nádoba, ak mu to nevyplýva z ustanovení tohto VZN.
ČASŤ III.
Daň za jadrové zariadenie

Článok 10
Predmet dane, daňovník, sadzba dane
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom
prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia (ďalej len
„jadrové zariadenie“), a to aj po časť kalendárneho roka.
2. Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektrickej energie.
3. Základom dane je výmera zastavaného územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.
4. Zastavané územie obce Tepličky je situované v nasledovných pásmach od zdroja v
Jaslovských Bohuniciach:
a/ nad 1/3 polomeru oblasti ohrozenia do 2/3 polomeru oblasti ohrozenia
5. Sadzba dane je
a/ v zmysle odseku 4 písm. a/ tohto ustanovenia:
0,0013 €/m2
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia
a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Tepličkách . Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu zdroja.
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8. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane rozhodnutím do 31. januára
zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.
Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší §8 a III. časť, §9 Všeobecne záväzného
nariadenia obce Tepličky o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, zo dňa 13.12.2012.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2015.

Tepličky, december 2014

Ing. Mária Janičková
starostka obce

