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Obec Makov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 83 zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov („ďalej len zákon“) vydáva toto

Všeobecne záväznom nariadení Obce Makov
č. 7/2015
o miestnom poplatku v Obci Makov
§1
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.
§2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) 0,050 eura za osobu a kalendárny deň. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane
skutočnosť uvedená v § 77, odseku 2 zákona o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
b) 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2. Hodnota koeficientu je 0,2.
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§3
Oslobodenie od poplatku, vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Obec vráti poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil oznamovaciu
povinnosť.
Obec poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) zníži, ak poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Makov nasledovne:
a) poplatníkovi, ktorý má v obci Makov trvalý pobyt a ktorý obci preukáže, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na sadzbu 0,020 €/1
deň pobytu mimo územia obce Makov.
b) poplatníkovi, ktorý nemá v obci Makov trvalý pobyt a ktorý obci preukáže, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na sadzbu 0,049 €/1
deň pobytu mimo územia obce Makov.
Uvedené zníženie miestneho poplatku sa poskytuje na základe predložených dokladov:
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a potvrdenie preukazujúce
ubytovanie mimo miesta svojho trvalého pobytu, alebo
- potvrdenie o vykonávanej činnosti v zahraničí, alebo
- potvrdenie od zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí, alebo
- potvrdenie agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala, alebo
- potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní, alebo
- potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo
zdržiava v ich meste (obci) s potvrdením o úhrade poplatku za komunálny odpad, alebo
- doklad o ústavnom umiestnení poplatníka v ústavnom zariadení - potvrdenie o výkone trestu.
V prípade potreby je poplatník povinný uvedené potvrdenia doplniť dokladmi:
- nájomná zmluva, alebo
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, alebo
2

3.

4.
5.
6.

- iný doklad hodnoverne preukazujúci pobyt poplatníka mimo územia obce Makov.
Potvrdenie sa predkladá len jedno a za každú osobu je k nemu potrebné priložiť čestné
vyhlásenie (príloha č. 1) pre účely zistenia počtu dní, v ktorých sa poplatník v obci nezdržiaval,
resp. sa nezdržiava.
Obec poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) zníži o 20 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba
v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
Zníženia alebo odpustenia uvedené v tomto § 3 sa môžu kombinovať.
Ak poplatníkovi boli na zdaňovacie obdobie vydané žetóny, v prípade zníženia poplatku
v zmysle § 3, ods. 2, poplatník je povinný vrátiť pomernú časť žetónov.
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§4
Označenie platby poplatku poplatníkom
Daňovník označí platbu poplatku:
uvedené v rozhodnutí
Variabilný symbol na poplatku
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0559 – poštový platobný poukaz
0311855487/0900
Číslo účtu vedené v pobočke SLSP, a. s.
poplatok rok 2015
Poznámka
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
IBAN
GIBASKBX
BIC
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§5
Spoločné ustanovenia
Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestneho poplatku
podľa ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
V prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto konanie
považuje za správny delikt v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
a správca miestneho poplatku takto konajúcej osobe uloží pokutu alebo vyrubí úrok z omeškania
v zmysle vyššie uvedeného zákona.

§6
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa ruší VZN Obce Makov č. 4/2014 o miestnom poplatku v Obci Makov dňom
31.12.2015.
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§7
Právoplatnosť a účinnosť
Toto VZN Obce Makov č.7/2015 o miestnom poplatku v Obci Makov bolo schválené
uznesením č. 139/2015 Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 02.12.2015.
Účinnosť tohto VZN Obce Makov č.7/2015 o miestnom poplatku v Obci Makov je od
01.01.2016.

V Makove dňa 02. 12. 2015
Martin Pavlík
starosta obce
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Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie
Podpísaný/á ................................................................................, r. č. .........................................
dát. nar. ..........................., trvale bytom ......................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že:
a) dolu podpísaný/á*
b) osoba ....................................................................., nar. dňa ............................. , za ktorú
(titul, meno, priezvisko)
som prevzal povinnosť platenia poplatku*
sa v roku ................... prechodne zdržiavala v ...........................................................................,
čo je zdokladované:
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a potvrdenie preukazujúce ubytovanie
mimo miesta svojho trvalého pobytu, alebo
- potvrdenie o vykonávanej činnosti v zahraničí, alebo
- potvrdenie od zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí, alebo
- potvrdenie agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala, alebo
- potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní, alebo
- potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržiava
v ich meste (obci) s potvrdením o úhrade poplatku za komunálny odpad, alebo
- doklad o ústavnom umiestnení poplatníka v ústavnom zariadení - potvrdenie o výkone trestu.
- nájomná zmluva, alebo
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
- iný doklad hodnoverne preukazujúci pobyt poplatníka mimo územia obce Makov.

a to od ............................. do .............................., spolu .................. dní.

V ................................................... dňa .............................

......................................
podpis
* správne podčiarknuť
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