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Obecné zastupiteľstvo v Jamníku na základe § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 :

Dodatku č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2013 o miestnych daniach a poplatku na území
obce Jamník

Dodatkom č. 2 Jamník sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a poplatku na
nasledovne:

III. časť
POPLATOK
§ 12
1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicou, ovocný sad, trvalý trávny porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len
„nehnuteľnosť“ ),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
4. a) Správca dane na území obce Jamník určuje ročnú sadzbu za osobu 19,97 € v prepočte
0,0547 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v ods. 2 písm. a/,
b) Správca dane na území obce Jamník určuje množstvový zber pre poplatníkov uved. v ods.
2 písm. b/ a c/. Ročnú sadzbu určuje ako súčin sadzby poplatku za 1 l odpadu a objemu
zbernej nádoby a počtu vývozov za kalendárny rok. Podľa typu zbernej nádoby a frekvencie
vývozu je ročná sadzba poplatku uvedená v tabuľke č.1
Tabuľka č. 1

Typ
nádoby
KUKA 110 l
KUKA 120 l
BOBR 1100 l
BOBR 1100 l

Frekvencia
vývoz
1 x za 2 týždne

Sadzba poplatku
€/l
0,0216

Ročný poplatok
V€
61,78

1 x za 2 týždne

0,0176

503,36

1 x za 1 mesiac

0,0216

285,12

Zberná nádoba KUKA je 110 l kovová nádoba alebo 120 l plastová nádoba a BOBR 1100 l je
kovová nádoba.
5. Frekvencia vývozu KO je závislá od veľkosti domácnosti. Domácnosti majú nárok na
vývoz odpadu podľa nasledujúcej tabuľky :
Veľkosť domácnosti

Typ nádoby

Maximálne 2 osoby
Maximálne 5 osôb
Viac ako 6 osôb

110 1 / 120 l
110 1 / 120 l
2 x 110 l / 2 x 120 l / 240 l

Frekvencia vývozu
1 x za 4 týždne
1 x za 2 týždne
1 x za 2 týždne

6. Zberné nádoby v obci Jamník budú označené QR kódom. QR kód bude pridelený každej
domácnosti podľa súpisného čísla. Podnikateľom a právnickým osobám podľa uzatvorenej
dohody o vývoze komunálneho odpadu.
Zberné nádoby neoznačené QR kódom nebudú vyprázdnené a majiteľ je povinný ich
neodkladne odstrániť z verejného priestranstva.
7. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali.
Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi,
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na
vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak v poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej
povinnosti neoznámi.
8. Právnické osoby a podnikatelia uvedení v ods. 2 písm. b/ a c/ podajú ohlásenie pri vzniku
poplatkovej povinnosti na tlačive – Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne
odpady pre právnické osoby a podnikateľov ( ďalej len „Ohlásenie“) do 30 dní po vzniku
týchto skutočností. Toto tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade v Jamníku.
9. Pre poplatníkov uvedených v ods. 2 písm. a/ poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Poplatok
je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo splátky dane
a lehotu splatnosti určí správca dane v rozhodnutí.
10. Pre právnické osoby a podnikateľov uvedených v ods. 2 písm. b/ a c/, ktorí využívajú
množstvový zber sa rozhodnutie nevydáva. Poplatok je splatný na základe splatnosti uvedenej
vo faktúre, vyhotovenej v súlade s Dohodou o vývoze komunálneho odpadu.
11. Obec môže znížiť poplatok za zdaňovacie obdobie o 40 % :
a) osobe, ktorá sa z pracovných dôvodov zdržiava mimo obce Jamník v rámci SR alebo
v zahraničí a v obci Jamník sa nezdržiava po dobu viac ako 90 dní
b) osobe, ktorá sa zo študijných dôvodov zdržiava mimo obce Jamník v rámci SR alebo
v zahraničí a v obci Jamník sa nezdržiava po dobu viac ako 90 dní
Obec zníži poplatok na základe:
a) aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (pracovná zmluva),
potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o pobyte mimo územia obce,
b) potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o zaplatení poplatku za TKO z domova mládeže
alebo doklad o ubytovaní z domova mládeže alebo iného ubytovacieho zariadenia

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
Doklady súvisiace so znížením poplatku je potrebné doložiť, ak je to možné do 31. 01.
zdaňovacieho obdobia.
Obec poplatok odpustí, ak sa poplatník preukáže potvrdením o zaplatení poplatku v inom
meste, obci.
Zníženie alebo odpustenie poplatku sa poskytne iba tým žiadateľom, ktorí v čase podávania
žiadosti nemajú voči obci Jamník žiadne záväzky v plnení miestnych daní a poplatkov.
12. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona v zmysle § 82 ods. 3 zák. vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
13. Domácnosťou sa rozumie 1 dom alebo 1 byt.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 dňa 13.12.2019,
uznesením č. 85/2019

Ing. František Pavol v.r.
starosta obce
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Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
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