Mestské zastupiteľstvo mesta Veľké Kapušany na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý v čl. V. mení zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, a to bod 3 s účinnosťou od 1.1.2016, v y d á v a pre územie mesta Veľké Kapušany
túto
NOVELU č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 125/2014 sa vypúšťa ôsma časť, čl. 32 „ Poplatok“ a
nahrádza sa nasledovným textom:
Ôsma časť
Poplatok
Článok 32
Poplatok
(1) Poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach.
(2) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ tohto
ustanovenia v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v meste zavedený
množstvový zber/.
(3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
(4) Osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti vyplývajúce z § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. v rámci ohlasovacej
povinnosti do 30 dní ako tieto zmeny nastali.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 čl. 32
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje mesto v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 a § 83 zák.
o miestnych daniach nasledovne :
a) Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ platí poplatok na základe uzatvorenej
zmluvy ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby (§ 79 ods. 1
zák. č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)
nádoba v objeme 110 l:

0,0144 € / 1 liter
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nádoba v objeme 1100 l: 0,0126 € / 1 liter
b) Fyzická osoba:
0,0493 / € /deň/ osoba
c) Zber drobného stavebného odpadu pre podnikateľov a fyzické osoby:
0,04914 € / 1 kg
(7) Poplatník je povinný oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti a
a) uviesť svoje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu ( ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa čl.
32 ods. 3 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti. Ak je poplatníkom
právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo ( IČO),
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje.
Poplatník je v tejto lehote povinný nahlásiť skutočnosti rozhodujúce pre zánik
poplatku a zmenu ohlásených údajov.
(8) Poplatok správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Pri množstvovom zbere správca dane poplatok vyrubuje formu platobného výmeru.
(9) Správca dane určuje lehotu na zaplatenie poplatku za komunálny odpad v dvoch
splátkach, pričom lehota prvej splátky je 31. mája a lehota druhej splátky je 31. augusta
príslušného zdaňovacieho obdobia s výnimkou poplatku za zber drobného stavebného
odpadu.
(10) Správca dane určuje lehotu na zaplatenie poplatku za drobný stavebný odpad do pätnástich dní odo dňa jeho uloženia na Zbernom dvore vo Veľkých Kapušanoch podľa
skutočne uloženého množstva v kilogramoch bez obsahu škodlivín. Poplatok správca
dane vyrubuje formou platobného výmeru.
(11) Vyrubený poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti v pokladnici
Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch, vkladom v hotovosti, resp. bezhotovostným
prevodom na účet správcu dane na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí, resp. v platobnom výmere.
(12) Mesto Veľké Kapušany v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok
zníži poplatok o 50% občanovi, ktorý za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, a to
týmito podkladmi:
a) ak študuje mimo územia mesta – potvrdením o štúdiu a aj potvrdením o ubytovaní
mimo území mesta alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje,
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b) ak sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania – potvrdením od
zamestnávateľa ( agentúry zamestnávania ) o zamestnaní v danom zdaňovacom
období s miestom výkonu práce poplatníka v SR mimo územia mesta
a potvrdením o ubytovaní alebo dokladom o prechodnom pobyte mimo územia
mesta v SR,
c) je úplne fyzicky bezvládny ( podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie
ošetrujúceho lekára ),
d) z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci – potvrdením o prechodnom pobyte mimo územia mesta,
e) fyzickým osobám starším ako 68 rokov,
f) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
Pre zníženie poplatku je poplatník povinný skutočnosti uvedené v čl. 32 ods. 13 písm. a),
b), c) a d) písomne dokumentovať mestu do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia
hodnovernými dokladmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že viac ako 90 dní sa
nezdržiaval na území mesta Veľké Kapušany. Ak v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. Doklad nie je
možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka.
Správca dane v zmysle tohto nariadenia poskytne poplatníkovi iba jeden druh úľavy (pre
poplatníka najvýhodnejší).
(13) Mesto Veľké Kapušany odpustí poplatok za obdobie, za ktoré si ho poplatník uplatní
z dôvodov:
a) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu
odňatia slobody – potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia
slobody a jeho dobe trvania,
b) dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí. Podmienkou je predloženie dokladu
preukazujúceho danú skutočnosť, ktorým je:
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí – úrad prihlasovania
obyvateľstva, rezidentské povolenie alebo potvrdenie zamestnávateľa
o trvaní pracovného pomeru,
- potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
- sobášny list vrátane dokladu vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
- potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí v zdaňovacom období,
- potvrdenie o činnosti v zahraničí,
c) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni – potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej trvania,
d) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb – potvrdením o
umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania.
Pre odpustenie poplatku je poplatník povinný skutočnosti uvedené v čl. 32 ods. 14
písm. a), b) písomne dokumentovať mestu do 31. mája príslušného zdaňovacieho
obdobia hodnovernými dokladmi, z ktorých jednoznačne vyplýva, že viac ako 90 dní sa
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nezdržiaval na území mesta Veľké Kapušany. Ak v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
V prípade, že doklad podľa čl. 32 ods. 14 písm. b) nie je
v slovenskom,
českom alebo maďarskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom
sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením
poplatníka.
Mesto Veľké Kapušany môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa odpustiť lehotu
určenú v čl. 32 ods. 12 a 13.
(14) Mesto Veľké Kapušany podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok
alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo pomernej časti, ktoré obec ustanovuje takto:
Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2
zákona o miestnych daniach, t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok predloží:
a) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že mala v obci
trvalý alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku trvalého alebo prechodného
pobytu,
b) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola na
území mesta oprávnená užívať alebo užívala byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny 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 ( ďalej len „nehnuteľnosť“): dokladom o zániku
práva užívať nehnuteľnosť na území obce, napr. listom vlastníctva alebo dohodou
o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí,
c) v prípade, že právnická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola
oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na
iný účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom
o zániku práva užívať nehnuteľnosť, napr. listom vlastníctva alebo dohodou
o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu,
d) v prípade, že podnikateľ mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bol oprávnený
užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel
podnikania: dokladom o zániku podnikateľa, dokladom o zániku práva užívať
nehnuteľnosť, napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo
výpoveďou z nájmu.
Deviata časť
Záverečné ustanovenia
Článok 33
1 ) Zrušuje sa časť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany č. 125/2014
o miestnych daniach a o poplatku schválené Mestským zastupiteľstvom vo Veľkých Ka-
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pušanoch dňa 8.12.2014 v ôsmej časti, čl. 32 „Poplatok“.
2) Táto novela všeobecne záväzného nariadenia mesta bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

Mgr. Peter P e t r i k á n
primátor mesta
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