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VŠEOBECNE

ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE JASENIE

č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Jasenie vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle ustanovenia § 36, § 43, § 83, § 103 ods. 5 zákona NR SR č. 582/2004 Zb.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien u s t a n o v u j e toto
všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
na území obce Jasenie,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 zo dňa 14.12.2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1/ Obecné zastupiteľstvo v Jasení podľa § 11 ods.4 písm. d) a e) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 a § 83
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u k l a d á s účinnosťou od 1. januára
2022 tieto miestne dane:
a/ daň za užívanie verejného priestranstva
b/ daň za ubytovanie
2/ Obec u k l a d á miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „poplatok“).
DRUHÁ ČASŤ
§2
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva na celom území obce Jasenie a dočasné parkovanie motorového vozidla na
vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä :
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb napr. stôl, predajné
zariadenie
b/ umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenia
c/ umiestnenia zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. iné atrakcie v rozsahu oplotenia
a vytvorenia zábran vstupu do týchto zariadení,

d/ umiestnenie skládky napr. skládka sutiny alebo kameňov, štrku, zeminy, dreva, skládka
nepotrebných prebytkov z domácností,
e/ trvalé parkovanie vozidla súvisle na tom istom mieste.
3/ Verejným priestranstvom obce Jasenie pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
rozumieme:
a/ hlavné /štátne/ a všetky vedľajšie /miestne/ cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od priekopy po priekopu
b/ vybudovaný chodník príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území
obce Jasenie /námestie/
c/ verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
d/ priestranstvo na cintoríne (platí pre firmy vykonávajúce opravy a úpravy hrobových
miest)
V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť a rozhodnúť.
4/ Sadzba dane
a/ za užívanie verejného priestranstva v obci Jasenie na účely uvedené v § 2 ods. 2 a 3
písm. a) až c) tohto všeobecne záväzného nariadenia - 0,10 €/m2 za 1 deň
b/ za miesto parkovania–užívania verejného priestranstva za každý aj neúplný deň–3,50 €
c/ za užívanie priestranstva na cintoríne podľa § 2 ods. 3 písm. d) – 10,- €
5/ Obec poskytuje oslobodenie v prípade:
- ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hod. od jej založenia a verejné
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
6/ Daňovník je povinný osobne nahlásiť osobitné užívanie verejného priestranstva obecnému
úradu v Jasení a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne
v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva. Daňovník je tiež
povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
stanoveného resp. zaplateného poplatku. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu
v Jasení skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
7/ Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to:
a/ jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného úradu - pri dobe užívania verejného
priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti na Obecnom
úrade v Jasení
b/ splátkami - pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený
pracovník - správca dane na Obecnom úrade v Jasení pri ohlásení vzniku daňovej
povinnosti daňovníkom.

TRETIA ČASŤ
§3
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2/ Správca dane stanovuje nasledovné podmienky:
a / v prípadoch hotelov je poplatník povinný preukázať hodnoverný doklad,
preukazujúci charakter a zaradenie ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou
právnou normou.
Rozhodujúce pre posúdenie daňovej povinnosti je splnenie právnych podmienok,
nie samotné označenie prevádzkovej jednotky.
b/ v prípadoch opráv a rekonštrukcie objektov /zariadení / je poplatník povinný
písomne oznámiť a zaslať Obecnému úradu v Jasení:
- o akú opravu ide, príp. o akú rekonštrukciu zariadenia sa jedná
- aké obdobie bude objekt /prevádzka/ opravovaná, resp. rekonštruovaná
- doložiť stavebné povolenie
Táto povinnosť musí byť splnená pred začatím realizácie opravy, resp. rekonštrukcie.
3/ Platiteľ je povinný nahlásiť počet osôb a počet prenocovaní štvrťročne, a to vždy do
10. – ho dňa v nasledujúcom mesiaci po ukončení štvrťroka.
Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť Obecnému úradu v Jasení všetky zmeny,
potrebné pre správne určenie dane – a to v písomnej podobe.
Kontrolu počtu ubytovaných môže obec po svojom oznámení o kontrole vykonať
v priebehu roka v ľubovoľnom termíne.
4/ Platiteľ je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly-„knihu ubytovaných“.
Túto knihu je poplatník povinný na výzvu predložiť k nahliadnutiu pri kontrole
pracovníkovi - správcovi dane.
V knihe ubytovaných musí viesť poplatník minimálne tieto údaje :
a/ meno a priezvisko ubytovaného
b/ rodné číslo, príp. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
c/ trvalý pobyt
d/ dátum príchodu a odchodu
5/ Sadzba dane je: 0,20 €/za osobu a prenocovanie
Daň sa stanoví vynásobením sadzby, počtu prenocovaní a počtu osôb.
6/ Obec vyrubí daň rozhodnutím po predložení hlásenia o ubytovaní. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§4
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1/ Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa odseku 2
písm. b) a c),
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, od poplatníkov podľa odseku 2 písm. a),
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,26)
f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu.
2/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľností; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť
obci na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
obecnému úradu alebo poštou,
c/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VÚC alebo obec.
3/ Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti
jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť obci na tlačive, ktoré
tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu
alebo poštou.
§ 4a
Sadzba poplatku
Obecné zastupiteľstvo schválilo paušálnu sadzbu poplatku vo výške:
a) 0,066 € za osobu a kalendárny deň
b) 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

§ 4b
Určenie poplatku
1/ Obec Jasenie určuje poplatok na určené obdobie nasledovne:
a/ Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt - 24,- €
/sadzba x počet dní x počet osôb/

b/ Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu
- 24,- €
c/ Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba bez zamestnancov, ktorá je
podnikateľom mimo ubytovacích a reštauračných služieb s prevádzkou na území obce
Výpočet: / sadzba x počet dní x (FO-P x koef.) /
d/ Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so zamestnancami, ktorá je
podnikateľom mimo ubytovacích a reštauračných služieb s prevádzkou na území obce
Výpočet: / sadzba x počet dní x ( 0 p. zamest. nezníž. OTP x koef.) /
e/ Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnuteľnosť alebo byt na poskytovanie ubytovacích, rekreačných
a reštauračných služieb
Výpočet: a) / sadzba x počet dní x ( 0 p. zamest. zníž. OTP + 0 p. ubytovaných) /
b)

/ sadzba x počet dní x ( 0 p. zamest. zníž. OTP + 0 p. reštaur. miest) /

Pri vyrubení poplatku rozhodnutím za príslušný rok vychádza obec z posledných jej známych
údajov /náklady na zber a skládku komunálnych odpadov v predchádzajúcom období/.
2/ U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods.
4 písm. a/ zákona 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady predpisov vynásobí koeficientom
s hodnotou 1.
3/ Rozhodujúcim obdobím podľa § 79 ods. 5 zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť, alebo
b/počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca zdaňovacieho obdobia, ak nie je možné postupovať podľa písmena a/
§ 4c
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti, zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

§ 4d
Vyrubenie poplatku
1/ Poplatok obec vyrubí rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2/ Obec určuje platenie poplatku v splátkach.
3/ Poplatník, ktorý vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu platí poplatok
jednorazovo do15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 4e
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1/ Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípadoch a za splnenia nasledovných
podmienok:
a/ smrť poplatníka resp. rodinného príslušníka, za ktorého poplatník platil poplatok
– predloží úmrtný list
b/ odsťahovanie sa z trvalého pobytu
– predloží doklad o prihlásení sa k trvalému pobytu v inej obci
c/ odsťahovanie sa z prechodného pobytu
- predloží doklad o odhlásení sa z prechodného pobytu
d/ ukončenie užívania nehnuteľnosti
- predloží kúpno-predajnú zmluvu, vypovedanie resp. ukončenie nájomnej zmluvy
Poplatník písomne požiada správcu dane o vrátenie preplatku spolu s dokladom o zániku
poplatkovej povinnosti, a určí spôsob jeho vrátenia (vzor žiadosti Príloha č.1):
- prevodom na účet vedený v peňažnom ústave, s uvedením čísla účtu v tvare číslo/kód
banky, IBAN, označenie peňažného ústavu
- vrátením preplatku v hotovosti prostredníctvom pokladne obce Jasenie.
2/ Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a/ o 50 % poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území SR z dôvodu
výkonu práce
- predloží pracovnú zmluvu, nájomnú zmluvu za ubytovanie, vlastníctvo nehnuteľnosti
b/ o 50 % poplatníkovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi
- predloží potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi
Žiadosť na zníženie poplatku je podaná platiteľom poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie;
žiadosť sa podáva za každé zdaňovacie obdobie zvlášť; v žiadosti platiteľ uvedie meno
poplatníka, na ktorého si uplatňuje zníženie poplatku (vzor žiadosti Príloha č. 2).
Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku podľa ods. 2 najneskôr do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné

doklady, nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. Doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením.
Žiadosti o zníženie poplatku podľa ods. 2 správca daní a poplatku nevyhovie, ak žiadateľa
za predchádzajúce zdaňovacie obdobie eviduje v evidencii pohľadávok ako neplatiča.
3/ Obec odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku, že viac ako 90 dní
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) 100 % poplatníkovi, ktorý celoročne býva (žije), pracuje v zahraničí
- predloží prehlásenie o dlhodobom zdržiavaní sa (žití) mimo územia SR (vzor Príloha č. 3),
pracovnú zmluvu o výkone práci v zahraničí

b) 75 % poplatníkovi, ktorý pracuje resp. študuje v zahraničí
- predloží potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí resp. o výkone práce
v zahraničí, alebo potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
- potvrdenie o návšteve školy so sídlom mimo územia SR

c) 100 % poplatníkovi, ktorý je prihlásený k prechodnému pobytu v inej obci na území SR,
alebo ktorý sa celoročne zdržiava v inej obci na území SR
- predloží potvrdenie o prechodnom pobyte mimo obce Jasenie alebo prehlásenie
o celoročnom zdržiavaní sa mimo obce Jasenie,(vzor Príloha č. 4) a doklad o zaplatení resp.
vyrubení poplatku za komunálny odpad z obce, kde sa celoročne zdržiava
d/ 100% poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt na území obce, kde sa však celoročne
nezdržiava, a ktorého zastupuje poplatník pôvodne žijúci s ním v spoločnej
domácnosti na spoločnom trvalom pobyte. Zastupujúci poplatník a ani obec nemajú
informáciu o tom, kde sa zdržiava alebo pôsobí.
- predloží čestné prehlásenie o nezdržiavaní sa rodinného príslušníka v mieste trvalého
pobytu (vzor Príloha č. 5)
e) poplatníkovi, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, v reedukačnom
zariadení, v zariadení sociálnych služieb
- predloží potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby
- predloží potvrdenie resp. rozhodnutie o umiestnení poplatníka v reedukačnom zariadení
- predloží potvrdenie resp. rozhodnutie o umiestnení poplatníka v zariadení sociálnych
služieb
Žiadosť o odpustenie poplatku je podaná platiteľom poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie;
žiadosť sa podáva za každé zdaňovacie obdobie zvlášť; v žiadosti platiteľ uvedie meno
poplatníka, na ktorého si uplatňuje odpustenie poplatku (vzor žiadosti - Príloha č. 2).
Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podľa ods. 3 písm. a),b),d),e)
najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto
lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie
zaniká.

Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podľa ods. 3 písm. c) najneskôr do
90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
4/ Obec v zmysle § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
ustanovuje, že jedným z kritérií pre oslobodenie miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v
prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
Ustanovenie sa týka poplatníka,
a/ ktorý je preukázateľne a dlhodobo nezamestnaný, je v nepriaznivej finančnej situácii a je
poberateľom hmotnej núdze,
b/u ktorého vymáhanie nedoplatku je bezvýsledné, resp. vymáhanie je spojené s ťažkosťami
a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu
daňového nedoplatku
(vzor – Príloha č. 6)

Ak vzniknú prípady uvedené v § 4e ods. 2, 3 a 4 v priebehu zdaňovacieho obdobia, o zníženie
resp. o odpustenie poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote do 30 dní, odo dňa
vzniku.
5/ Obec môže pre príslušné zdaňovacie obdobie percentuálne znížiť poplatok v závislosti
dosiahnutej miery triedenia poplatníkom v systéme elektronickej evidencii odpadov
obce v predchádzajúcom kalendárnom období.
Percentuálne zníženie poplatku za KO v nasledujúcom zdaňovacom období:
Miera triedenia
0% - 19,99 %
20% - 29,99%
30% - 49,99%
50% a viac

Úľava z poplatku
0%
10%
20%
30%

Zníženie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi, ktorého obec v evidencii pohľadávok
vedie ako dlžníka.
Ak dochádza k súbehu úľav uvedených v §4e ods. 2) a 5), poplatníkovi bude uplatnená iba
jedna úľava, a to tá, ktorá je pre poplatníka výhodnejšia.
Úľavy z poplatku za KO sa týkajú iba poplatníkov uvedených v §77 ods. 2 písm. a) zák. č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§5
1/ Poplatník platí /odvádza/ dane a poplatok správcovi daní – obci Jasenie týmito spôsobmi :
a / v hotovosti priamo do pokladne obce proti PPD
b / šekom
c / bezhotovostným prevodom na účet obce Jasenie č. účtu:
SK66 5600 0000 0020 0030 7001, vedený v Prima banke Slovensko, a.s., pobočka
Brezno
2/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zák. č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien.
3/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 5/2021 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Jasení dňa 15.12.2021 uznesením č. 45/2021- OZ.
4/ Týmto VZN č. 5/2021 sa ruší VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2015.
5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.

V Jasení, dňa 16.12.2021

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.12.2021
Zvesené z úradnej tabule: ............................

Ing. Marek Kordík, PhD.
starosta obce

Príloha č. 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Priezvisko, meno, titul žiadateľa, adresa trvalého bydliska, rodné číslo)
OBEC JASENIE
referát miestnych daní a poplatkov
Mlynská 497
976 75 J a s e n i e

VEC: Žiadosť o vrátenie preplatku na poplatku za KO/ na daň.
Podpísaný/á/ ....................................................................................................................................
bytom ......................................................................., RČ/IČO: ................................................................
žiadam o vrátenie preplatku na poplatku za KO/daň ...............................................................................
podľa § 82 ods. 1,2, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu:
..................................................................................................................................................................
/uviesť dôvod vrátenia preplatku/

Spôsob vrátenia preplatku:
1/ na účet č.: ........................................./................ IBAN: .......................................................................,
Vedený v peňažnom ústave: ................................................................................................................
2/ v hotovosti prostredníctvom pokladne obce

.......................................................
podpis žiadateľa

V ................................., dňa ............................
Prílohy:
1/
2/
Kontakt: 

Príloha č. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Priezvisko, meno, titul, adresa trvalého resp. prechodného pobytu)

OBEC JASENIE
referát miestnych daní a poplatkov
Mlynská 497
976 75 J a s e n i e

Vec: Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad.
V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle § 4e VZN č. 5/2021, žiadam
týmto o zníženie /odpustenie poplatku za komunálny odpad za r. ....................... :

1/ Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
Žiadam o zníženie:

a/ o 50 % poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území SR z dôvodu
výkonu práce
- predloží pracovnú zmluvu, nájomnú zmluvu za ubytovanie, vlastníctvo nehnuteľnosti
b/ o 50 % poplatníkovi, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi
- predloží potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi
Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok
na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. Doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením.
Žiadosti o zníženie poplatku podľa ods. 2 správca daní a poplatku nevyhovie, ak žiadateľa za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie eviduje v evidencii pohľadávok ako neplatiča.

O zníženie poplatku žiadam pre: .......................................................................................................... .

2/ Obec odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
a) 100 % poplatníkovi, ktorý celoročne býva (žije), pracuje v zahraničí
- predloží prehlásenie o dlhodobom zdržiavaní sa (žití) mimo územia SR, pracovnú zmluvu o výkone
práci v zahraničí
b) 75 % poplatníkovi, ktorý pracuje resp. študuje v zahraničí
- predloží potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí resp. o výkone práci
v zahraničí, alebo potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
- potvrdenie o návšteve školy so sídlom mimo územia SR
c) 100 % poplatníkovi, ktorý je prihlásený k prechodnému pobytu v inej obci na území SR,
alebo ktorý sa celoročne zdržiava v inej obci na území SR
- predloží potvrdenie o prechodnom pobyte mimo obce Jasenie alebo prehlásenie o celoročnom
zdržiavaní sa mimo obce Jasenie, a doklad o zaplatení resp. vyrubení poplatku za komunálny
odpad z obce, kde sa celoročne zdržiava
d/ 100% poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt na území obce, kde sa však celoročne
nezdržiava, a ktorého zastupuje poplatník pôvodne žijúci s ním v spoločnej
domácnosti na spoločnom trvalom pobyte. Zastupujúci poplatník a ani obec nemajú
informáciu o tom, kde sa zdržiava alebo pôsobí.
- predloží čestné prehlásenie o nezdržiavaní sa rodinného príslušníka v mieste trvalého
pobytu
e) poplatníkovi, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, v reedukačnom
zariadení, v zariadení sociálnych služieb
- predloží potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby
- predloží potvrdenie resp. rozhodnutie o umiestnení poplatníka v reedukačnom zariadení
- predloží potvrdenie resp. rozhodnutie o umiestnení poplatníka v zariadení sociálnych
služieb
Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podľa ods. 3 písm. a),b),d),e) najneskôr do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné
doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podľa ods. 3 písm. c) najneskôr do 90 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok
na odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.
O odpustenie poplatku žiadam pre: ....................................................................................................... .
..................................................
V Jasení , dňa
Prílohy:
1/
2/
Kontakt: 

podpis

Príloha č. 3

Čestné prehlásenie
platiteľa poplatku za komunálny odpad k žiadosti o odpustenie poplatku
podľa § 4e bod 3) písm. a) VZN č. 5/2021.

Menovaný/á ........................................................................................................................
trvale bytom Jasenie s.č. ............., r.č.: .......................................................................................
č e s t n e p r e h l a s u j e m,
že sa celoročne zdržiavam (žijem) a pracujem v zahraničí. V mieste môjho trvalého pobytu
na území SR sa dlhodobo nezdržiavam.
Toto čestné prehlásenie slúži ako doklad k žiadosti o odpustenie poplatku za komunálny
odpad v Obci Jasenie.

....................................................
Podpis

V ...................................................., dňa

Príloha č. 4

Čestné prehlásenie
platiteľa poplatku za komunálny odpad k žiadosti o odpustenie poplatku
podľa § 4e bod 3) písm. c) VZN č. 5/2021.

Menovaný/á ........................................................................................................................
trvale bytom Jasenie s.č. ............., r.č.: .......................................................................................
č e s t n e p r e h l a s u j e m,
že sa celoročne zdržiavam (žijem) v inej obci na území SR–v obci/meste .................................,
kde si platím poplatok za komunálny odpad. V mieste môjho trvalého pobytu sa dlhodobo
nezdržiavam.
Toto čestné prehlásenie slúži ako doklad k žiadosti o odpustenie poplatku za komunálny
odpad v Obci Jasenie.

..............................................
Podpis

V ........................................., dňa

Príloha č. 5

Čestné prehlásenie
poplatníka poplatku za komunálny odpad k žiadosti o odpustenie poplatku
podľa § 4e bod 3) písm. d) VZN č. 5/2021.

Menovaný/á .........................................................................................,ako zastupujúci
poplatník pôvodne žijúci v spoločnej domácnosti a na spoločnom trvalom pobyte
s menovaným/i ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
č e s t n e p r e h l a s u j e m,
že uvedený/í člen/ovia spoločnej domácnosti, sa v mieste trvalého pobytu dlhodobo
nezdržiava/jú a ani nemám informáciu o tom, kde sa zdržiava/jú, alebo kde pôsobí/ia.

....................................................
Podpis

V ........................................., dňa

Príloha č. 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Priezvisko, meno, titul, adresa trvalého pobytu)

OBEC JASENIE
referát miestnych daní a poplatkov
Mlynská 497
976 75 J a s e n i e

Vec: Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad.

V zmysle § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov
a v zmysle § 4e ods. 4 VZN č. 5/2021, žiadam týmto o odpustenie – oslobodenie od poplatku
za komunálny odpad za r. .................. .

Žiadam o odpustenie:


z dôvodu, že som dlhodobo nezamestnaná/ý, nachádzam sa v nepriaznivej
finančnej situácii a som poberateľom hmotnej núdze.

V prípade odpustenia poplatku súhlasím s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti v prospech
obce, t. j. s odpracovaním potrebných hodín vo výške vzniknutého nedoplatku resp. vo
výške, ktorá prislúcha mne vyrubenému poplatku.
Za kladné vybavenie žiadosti ďakujem.

...............................................
Podpis žiadateľa

V Jasení, dňa ................................

