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“) prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov
č. 4/2021
o miestnom poplatku v Obci Makov
§1
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.
§2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je 0,070 € za osobu a kalendárny deň.
2. 0,060 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
3. Hodnota koeficientu je 0,6.
§3
Oslobodenie od poplatku, vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatok podľa § 2 ods. 1 písm. a) zníži o 20 % poplatníkovi, ktorým je 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.
Poplatník k uplatneniu zníženia poplatku nakoľko je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba predloží platný preukaz ŤZP,
z ktorého si zamestnanec obce urobí fotokópiu.
Poplatník k uplatneniu zníženia poplatku z dôvodu, že je osobou staršou ako 62 rokov nepredkladá
k uplatneniu si zníženia žiaden doklad; tieto informácie už správca poplatku má a zníženie
automaticky poskytuje.
§4
Označenie platby poplatku poplatníkom
Daňovník označí platbu poplatku:
Variabilný symbol
uvedené v rozhodnutí
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0559 – poštový platobný poukaz
IBAN v pobočke SLSP, a. s.
SK27 0900 0000 0003 1185 5487
BIC
GIBASKBX
Poznámka
poplatok rok 20...

§5
Spoločné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN Obce Makov č. 9/2021 o miestnom poplatku v Obci Makov dňom
31.12.2021.
2. Toto VZN Obce Makov č. 4/2021 o miestnom poplatku v Obci Makov bolo schválené
uznesením č. 273/2021 Obecného zastupiteľstva v Makove dňa 08.12.2021.
3. Účinnosť tohto VZN Obce Makov č. 4/2021 o miestnom poplatku v Obci Makov je od
01.01.2022.
V Makove dňa 17.12.2021

Martin Pavlík
starosta obce
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