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Obec Sady nad Torysou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 83, § 103 582/2004 Z .z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
predpisov u s t a n o v u j e

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
takto:
§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou 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 v znení neskorších predpisov
z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2013
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Toto všeobecné záväzne nariadenie upravuje podmienky vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sady nad Torysou
v zdaňovacom období.
§2
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Sady nad Torysou.

§3
Poplatník
1) Ak ďalej nie je uvedené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo
objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
na účel podnikania.
2)Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je osobou oprávnenou na
podnikanie a miestom podnikania je miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a na
tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu.

§4
Určené obdobie.
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

§5
Sadzba poplatku.
1) Sadzba poplatku podľa VZN je:
a) pre fyzické osoby 0,0360 € za osobu a kalendárny deň ( 13,14€ ročne)
b) pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktorých sídlo
firmy je na území obce 0,036 € za zamestnanca a deň
c) sadzba poplatku v časti Zdoba od súp. čísla 107 po súp. 113číslo (Rómska osada)
je 0,010 € za osobu a kalendárny deň (3,65 € ročne).
Doplnkový zber komunálneho odpadu za jedno vrece 0,830 €

§6
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúcim dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo 2.
Poplatok môže byť uhradený v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Sadoch nad
Torysou alebo na účet obce: 0406346001/5600.

§7

Oznamovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej
povinnosti ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu podľa §77ods.7 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predloží aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný ohlásiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali.
§8
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla poplatková
povinnosť, ak o vrátenie poplatku písomne požiada a predloží:
a) pri úmrtí člena rodiny, úmrtný list
b) pri zmene trvalého alebo prechodného pobytu – potvrdenie o zaplatení pomernej časti
poplatku v mieste nového trvalého alebo prechodného pobytu
2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie za ktoré poplatník
obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce.
Tieto skutočnosti poplatník preukazuje:
a) pri pobyte v zahraničí je to najmä potvrdenie od zamestnávateľa alebo overená kópia
pracovnej zmluvy alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území
iného štátu alebo potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o prechodnom pobyte
b) pri vykonávaní práce alebo študovaní na vysokej alebo strednej škole mimo svojho
trvalého pobytu je najmä potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie
o prechodnom pobyte, potvrdenie o štúdiu a doklad o ubytovaní v internáte.
3. Obec poplatok zníži o 50% u občanov s preukazom ŤZP alebo občanov nad 70 rokov
veku ( 0,018 € za osobu a kalendárny deň – 6,57€ ročne)
a) u občanov s preukazom ZŤP na základe žiadosti poplatníka s doložení príslušných
dokladov v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia
b) u občanov nad 70 rokov sa táto úľava poskytuje automatický podľa miestnej evidencie
obyvateľov

§9
Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Sady nad Torysou
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane nemá hlavný kontrolór obce
Sady nad Torysou.
3) Pokiaľ toto všeobecné záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
a zákon č.563/2009(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecné záväzne
nariadenie Obce Sady nad Torysou č. 4/2011 zo dňa 14.12.2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady.
5) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Sady nad Torysou sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Sadoch nad Torysou 7.12.2012 uzn.č.96-7/12-2012 a účinnosť nadobúda
1.1.2013.

JUDr. Jozef Adamkovič
starosta obce

