OBEC KUKLOV
Dodatok č. 4/2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Kuklov
4/2011
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku č. 4/2021 k VZN č. 4/2011 vyvesený dňa: 2.12.2021
zvesený dňa: 17.12.2021
Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2011 schválený dňa 16.12.2021
schválený Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2011 vyvesený dňa 17.12.2021
Uznesenie č. 51/2021
s účinnosťou od 1.1.2022

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 83 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného
nariadenia obce Kuklov č. 4/2011 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktorým mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov č. 4/2011 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čl. 2 Poplatník
odstavec 2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
Fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, ale je na území obce oprávnená užívať
alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce platí paušálny poplatok.
Dopĺňa sa odstavec 8, ktorý znie :
ak má fyzická osoba v obci trvalý, alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať, alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba raz, a to z dôvodu trvalého , alebo
prechodného pobytu.
Čl. 3 Sadzba poplatku
sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
1. Na území obce Kuklov sa stanovuje sadzba poplatku za komunálny odpad podľa sadzobníka
poplatkov, ktorý tvorí prílohu, resp. dodatky tohto všeobecne záväzného nariadenia.

2. Na území obce Kuklov sa stanovuje sadzba poplatku 0,040 EUR za kilogram drobného
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Pri prepočte poplatku sa bude vychádzať
z orientačnej prepočtovej tabuľky DSO Ministerstva životného prostredia SR, podľa ktorej sa
pri dopravných zariadeniach, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO určuje, že nosnosť:
vreca je do 100 kg.......................................... 100x0,040..................... 4,00 EUR
fúrika je do 250 kg.......................................... 250x0,040.....................10,00 EUR
prívesného vozíka do 750 kg.......................... 750x0,040.....................30,00 EUR
V prípade ostatných dopravných zariadení sa vychádza z prepočtu 1 m3= 1 tona

3. Na území obce Kuklov sa stanovuje sadzba poplatku za každú zbernú nádobu na komunálne
odpady navyše /nad rámec stanovený v § 8 bod 3 VZN č. 2/2016 o odpadoch/ nasledovne:
a/ 35 EUR ročne/ 120 l nádoba

/0,095 EUR na nádobu/deň/

b/ 70 EUR ročne/240 l nádoba

/ 0,190 EUR na nádobu/deň/

Čl. 5 Ohlásenie
sa nahrádza novým textom s nasledovným znením:
Čl. 5
Oznamovacia povinnosť voči obci
Poplatník je povinný oznámiť obci vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinností je 30 dní a začína plynúť
v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Dopĺňa sa článok 7, ktorý znie:
Čl. 7
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane 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.
1.1 Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a/ písomná žiadosť o vrátenie poplatku
b/ zánik dôvodu spoplatnenia / zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik práva
užívania nehnuteľnosti, úmrtie/.
2. Správca dane zníži poplatok, ak poplatník, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Kuklov /neplatí pre poplatníka, ktorý má
oprávnenie užívať na území obce nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt/.
2.1 Podmienky na zníženie poplatku sú:
a/ písomná žiadosť o zníženie poplatku s uvedením počtu dní, počas ktorých sa poplatník
zdržiava mimo územia obce Kuklov

b/ potvrdenie o pobyte v domove sociálnych služieb, liečebni pre dlhodobo chorých, ústave
na výkon trestu odňatia slobody, reedukačnom ústave alebo detskom domove, potvrdenie
o pobyte osoby z iného obecného, resp. mestského úradu, doklad preukazujúci ubytovanie
v mieste výkonu práce /nájomná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte, vlastníctvo
k nehnuteľnosti/, doklad preukazujúci ubytovanie študenta na internáte.
Správca zníži poplatok podľa najnižšej sadzby podľa počtu dní, počas ktorých sa poplatník
nezdržiaval na území obce.
V prípade, že poplatník preukáže, že sa na území obce nezdržiaval viac ako 180 dní a menej
ako 365 dní správca dane zníži poplatok o 50 %.

Správca dane neakceptuje čestné prehlásenie.
3. Správca dane odpustí poplatok v plnom rozsahu, ak poplatník, ktorý má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt, preukáže splnenie podmienok, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava v obci a dlhodobo sa zdržiava mimo obce.
3.1 Podmienky na odpustenie poplatku sú:
a/ písomná žiadosť o odpustenie poplatku
b/ potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí /rezidentské povolenie/,potvrdenie o trvaní
pracovného pomeru v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, preukázanie sa
o dlhodobom pobyte v zariadení sociálnych služieb, v liečebni pre dlhodobo chorých, vo
väzbe, v detskom domove.
c/ prechodný pobyt mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania – potvrdenie
o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu
Správca dane neakceptuje čestné prehlásenie.
Čl. 8
Spôsob platenia poplatku
sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
1. Správca dane stanovuje splatnosť poplatku poplatníkovi vyrubenú rozhodnutím za
príslušné zdaňovacie obdobie do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. V prípade platenia poplatku v splátkach, sú splátky poplatku splatné
nasledovne: 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2.
splátka do 30. júna príslušného zdaňovacieho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje, 3.
splátka do 30. septembra príslušného zdaňovacieho obdobia na ktorý sa poplatok
vyrubuje..
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok
je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Poplatok možno zaplatiť:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu
- bezhotovostným prevodom na účet obce
4. Poplatok za stavebný odpad stanovený v čl. 3 odsek 2 uhradí poplatník v hotovosti do
pokladne obecného úradu. Príjmovým dokladom o zaplatení sa preukáže pracovníkovi
zberného miesta pri odovzdaní stavebného odpadu.

Čl. 9 Sankcie sa nahrádza novým článkom, ktorý znie:
Čl. 9
Spoločné ustanovenia
V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto nariadením, platia ustanovenia zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia dodatku
1. Tento Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2011 miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kuklove
dňa 16.12.2021, uznesením č. 51/2021.
2. Tento dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2011 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce
Kuklov.

Kuklov 17. 12. 2021

Iveta Holková
starostka obce

