Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov
č. 1/2020
ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2018
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Geraltov

Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 19.11.2020 a zverejnený na webovom sídle obce dňa
20.11.2020
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19.11.2020
Pripomienky zaslať písomne na adresu Obecného úradu Geraltov
alebo elektronicky na adresu: obecgeraltov@gmail.com
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 30.11.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Geraltov č. 1/2020, ktorým sa mení
Všeobecné záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2018 o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Geraltov
Obec Geraltov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e nasledovné znenie všeobecného záväzného
nariadenia platného pre územie obce.

I. časť
§1
Základné ustanovenie
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce
Geraltov č. 2/2018 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení Všeobecné záväzného nariadenia obce Geraltov č. 1/2019 nasledovne:
Nové znenie § 8 ods. 9./ :
9./ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7
zákona aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona, predložiť aj doklady,
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Nové znenie § 8 ods. 10./ :
10./ Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo
dňa, keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa
nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.
Nové znenie § 8 ods.13./ :
13./ Obec poplatok za komunálne odpady zníži o 30 %, za obdobie za ktoré
poplatník preukáže správcovi poplatku, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce na základe nasledujúcich podkladov:
a) poskytnutie údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka
alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom príslušného informačného systému verejnej správy,
b) potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území Slovenskej republiky
mimo obce s dokladom o ubytovaní,
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c) potvrdenia o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním iného
spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad nájomnou zmluvou),
d) potvrdenia o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste,
e) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za
preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce, pokiaľ to nevyplýva z
podkladov predložených podľa písmena a) až d)
Nové znenie § 8 ods. 14./ :
14./
Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa
podmienok a na základe podkladov najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho
obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

II. časť
Záverečné ustanovenia
1./ Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
dňa 19.11.2020
2./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Geraltov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Geraltove dňa 11.12.2020
3./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 11.12.2020 a nadobúda
účinnosť od 1.1.2021.
V Geraltove, dňa 11.12.2020
Vladimír Tejiščák
Starosta obce Geraltov
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