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Obec Beša na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy SR,
v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 78 ods. 4, § 82 ods. 2, § 83, § 98,
§ 98b ods. 5, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov v y d á v a
VŚEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
číslo 2/2021
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok
2022.
Úvodné ustanovenie
§1
1. Obecné zastupiteľstvo v Beši podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , 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 zmien a doplnkov
určuje a ukladá
s účinnosťou od 1. januára 2022
na území obce Beša
vyberanie a platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Beša za zdaňovacie obdobie, ktorým je
kalendárny rok 2022.
§2
Sadzba poplatku
Na území obce Beša sadzba poplatku je:
a) za miestne komunálne odpady na osobu za kalendárny deň – 0,0822 €
b) za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín za kilogram – 0,0940 €
§3
Určenie poplatku
1. Poplatok sa určuje na celé zdaňovacie obdobie ako:
- súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva lebo je oprávnený
ju užívať, alebo

- súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa §
77 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona.
2. Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov je súčet:
- počtu osôb vykonávajúcich podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť v priestoroch
prevádzkarni vynásobený koeficientom 1,00
- priemerného počtu miest určených na poskytnutie služby v pohostinských,
stravovacích a reštauračných zariadeniach vynásobený koeficientom 0,12
- priemerného počtu zamestnancov v zdaňovacom období s koeficientom 1,00.
§4
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive
vydanom obcou.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný poplatník oznámiť obci do
30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
§5
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1. Poplatok obec vyrubí každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Poplatník môže poplatok uhradiť prevodom, vkladom na účet správcu poplatku
alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu do výšky 300,- €. Vyrubený poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo
v lehote určenej v rozhodnutí.
2. Poplatok za drobné stavebné odpady sa uhrádza v hotovosti do pokladnice
obecného úradu ihneď po odovzdaní na zbernom dvore, pričom sa mu vystaví
doklad o úhrade. Výška poplatku je závislá od množstva odovzdaného drobného
stavebného odpadu.
§6
Vrátenie poplatku
1. Obec Beša vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe
písomnej žiadosti, ak mu zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok v dôsledku
odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo z prechodného pobytu na území obce,
z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka, pokiaľ je žiadateľ poplatníkom v mene
zosnulého, prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na
území obce do vlastníctva inej osoby, zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel
ako na podnikanie, zániku práva užívať nehnuteľnosť na účely podnikania.
2. Skutočnosti uvedené v ods.1 poplatník preukáže najmä: potvrdením o novom
trvalom pobyte, odhlasovacím lístkom z prechodného pobytu, listom vlastníctva,

dokladom o ukončení nájmu, oznámením o zrušení prevádzkarne na území mesta,
úmrtným listom a pod.
3. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3.- €.
§7
Zníženie poplatku
Správca dane ustanovuje zníženie sadzby poplatku za komunálne odpady
poplatníkovi, ktorým je:
a) fyzická osoba staršia ako 70 rokov (narodená v r. 1951 a skôr) o 10 % na osobu
za kalendárny deň
b) fyzická osoba s prechodným pobytom o 50 % na osobu za kalendárny deň
c) fyzická osoba, ktorá nehnuteľnosť užíva lebo je ju oprávnená užívať o 10 % na
osobu za kalendárny deň.
Podkladom na zníženie je vlastná evidencia obce.
§8
Odpustenie poplatku
1. Obec Beša na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Beša.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka resp. spolu posudzovaných osôb
mimo územia obce Beša. Uvedenú skutočnosť poplatník preukáže najmä týmito
podkladmi:
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou
formou
c) potvrdenie zariadenia sociálnej starostlivosti o umiestnení
d)potvrdenie od zamestnávateľa
o trvaní pracovného pomeru poplatníka
v zahraničí počas zdaňovacieho obdobia
e) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí
g) potvrdenie o platbe dane z príjmov v zahraničí
h) potvrdenie o návšteve školy, vrátane dokladu preukazujúceho ubytovanie
v mieste navštevovania školy
i) potvrdenie od zamestnávateľa a potvrdenie o ubytovaní
j) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území
k) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zapája do systému zberu
komunálneho odpadu
l) rozhodnutím inej obce o vyrubení poplatku za komunálny odpad.
Z dokladov musí byť zrejmý počet dní neprítomnosti poplatníka v obci. Uvedené
doklady nenahradzuje čestné vyhlásenie. Cudzojazyčné doklady sa predkladajú
spolu s prekladom do slovenského jazyka. Poplatník si nárok na odpustenie

poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť. Poplatník musí preukázať
splnenie na odpustenie poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie
obdobie.
Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do
30.11. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods.2 nárok na odpustenie poplatku na toto zdaňovacie
obdobie zaniká.
§9
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
Správca poplatku môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 10
Záverečné ustanovenia
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Beša sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Beši dňa 14.12.2021 uznesením č. 142/2021.
Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2022.

V Beši, dňa 15.12.2021

Miroslav Černák
starosta obce

