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VŠEOBECNE
OBCE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PARCHOVANY

č. 6/2019 z 13.12.2018
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Parchovany v súlade s § 6 ods. zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle zák. č. 582/2004
a miestnom poplatku za komunálne odpady

Z. z.

o miestnych daniach

a drobné stavebné odpady v znení

neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ustanovuje

Čl. 1
Základné ustanovenie
1) Obec ukladá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“), ktoré vznikajú na území obce Parchovany.

Čl. 2
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku je 0,022 eura na osobu a kalendárny deň, čo predstavuje 8,00 eur ročne.
2) Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,020
eur.
3) Koeficient podľa § 79 ods. 4 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov je 1.
4) Obec Parchovany vyrubuje poplatok rozhodnutím. Vyrubený poplatok sa platí v hotovosti
do pokladne Obecného úradu v Parchovanoch alebo na účet Obce Parchovany uvedený
v rozhodnutí.

2
Čl. 3
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi
- ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 30 dní od
doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.
- ktorý uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 30 dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti o jeho vrátenie.
Nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti zaniká
- ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi,
- ak poplatník má daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach.
Doklady preukazujúce zánik poplatkovej povinnosti:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo obce Parchovany
- kópia úmrtného listu
2) Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži podľa najnižšej sadzby
stanovenej zákonom osobe, ktorá preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce
Parchovany. Poplatník si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie
obdobie zvlášť v zmysle zákona.
Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne
vyplýva pobyt poplatníka počas zdaňovacieho obdobia mimo obce Parchovany, a to najmä:
- potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo
obce Parchovany (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie
v mieste výkonu práce,
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí s presným vyznačením
časového obdobia,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí
- potvrdenie o dennom štúdiu mimo obce Parchovany vrátane dokladu o ubytovaní,
- potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii,
V prípade predloženia kópie dokladu je potrebné preukázať originál dokladu
3) Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí osobe, ktorá sa počas
celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava na území obce Parchovany a preukáže to
hodnoverným dokladom, najmä
- potvrdenie o prechodnom pobyte,
- potvrdenie o dennom štúdiu na území SR v okruhu viac ako 100 km, vrátane dokladu
o ubytovaní,
- potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí (nie pracovná zmluva),
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí
V prípade predloženia kópie dokladu je potrebné preukázať originál dokladu.
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4) Správca poplatku zníži poplatok na 1,00 euro/osobu/rok:
a) osobám nad 62 rokov veku,
b) deťom do troch rokov veku.
5) V prípade, že doklad podľa ods. 2 alebo 3 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad
nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
6) Pri súbehu zliav sa poplatníkovi poskytne len zľava, ktorá je pre tohto poplatníka
výhodnejšia.
7) V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku, alebo ostatných miestnych daniach a
poplatkoch, nemá nárok na žiadnu úľavu.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Parchovany č. 6/2018 z 15.12.20178 poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Parchovany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 13.12.2018 uznesením č. 10.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2019.

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce
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Vzorec pre výpočet poplatku za odpad u práv. osôb
Poplatok = 0,022 eura (sadzba) x 365 (počet dní) x ukazovateľ dennej produkcie
Ukazovateľ dennej produkcie. = priemerný počet zamestnancov x koeficient
Ak ide o pohostinstvo:
Ukaz. dennej produk. = priemerný počet zamestnancov + priemerný počet miest na poskyt.
služieb x koef.

