
DODATOK č. 4 

k 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Opatovce č. 2/2007 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

Článok 33 

Sadzba poplatku 

1. Správca poplatku ustanovuje  sadzbu poplatku : 
a/   u fyzickej osoby, 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 záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávnatý 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 „nehnuteľnosť“/, 

                   0,05 €  na osobu  a kalendárny  deň 

b/    u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je 
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel 
podnikania  

            0,05 EUR  na osobu ,  kalendárny  deň  a ukazovateľ  dennej produkcie       

 2.    Výpočet  poplatku za KO  a DSO sa  zaokrúhľuje  na dve desatinné miesta nadol .          

Článok 37 

Zníženie  poplatku 

1. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži poplatok na základe 
predložených  dokladov   preukazujúcich    dôvod  zníženia    poplatku  o 50% = 0,025 
€/osoba/kalendárny deň :        

a/   ak poplatník je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne 
bezvládny. 

       Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ZŤP, rozhodnutie 
o posúdení zdravotného stavu.     

       Doklady preukazujúce dôvod zníženia  poplatku je daňovník povinný predložiť správcovi 
poplatku v lehote do  31.1. príslušného spoplatňovacieho  obdobia. V prípade  nepredloženia  
dokladu správcovi  poplatku v stanovenej  lehote, správca dane predmetný poplatok 
v príslušnom  spoplatňovacom   období  nezníži,  

b/   samostatne žijúci občan nad 70 rokov 



c /  občan využívajúci nehnuteľnosť na rekreáciu 

d/   ak poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie, 

      Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie o návšteve školy 
a ubytovacieho  zariadenia, prípadne preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia, 

 e/  ak poplatník  je v hmotnej  núdzi. 

      Dokladom preukazujúcim dôvod  zníženia poplatku je rozhodnutie  úradu    práce, 
sociálnych vecí  a rodiny  o priznaní dávky a príspevkov pomoci  v hmotnej  núdzi.                  

   2.  Čestné  vyhlásenie nie je považované  za  doklad preukazujúci  nárok  na uplatnenie 
poplatkovej   úľavy.     

   3. V prípade dodatočného odpustenia poplatku podľa článku 33 tohoto VZN v priebehu 
spoplatňovacieho  obdobia sa výška zníženia poplatku   započíta  do celkovej výšky 
odpusteného poplatku. Po odpustení  poplatku  v zmysle článku 33 tohoto VZN , správca  
poplatku zníženie  poplatku   neposkytne. Jednotlivé  druhy zníženia  poplatku  nie  je 
možné  uplatniť súčasne. 

   4.   Doklady preukazujúce dôvod zníženia  poplatku podľa čl. 33 ods.1 písm. b/, je poplatník 
povinný predložiť v bežnom  spoplatňovacom  období  správcovi poplatku v lehote do 
90 dní  od skutočnosti zakladajúcej zníženie  poplatku.   Neuplatnenie zníženia  
poplatku   má  za následok zánik  nároku na  zníženie  poplatku v bežnom  
spoplatňovacom období.   

   5.  Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži poplatok v zmysle článku 33    
tohoto  VZN  a odpustí  poplatok  v zmysle článku 32 ods.2 tohoto VZN   len  v prípade , 
ak poplatník  si plní   riadne  poplatkovú  povinnosť a nemá   evidované  nedoplatky  
z poplatku  za komunálne  odpady  a drobné   stavebné  odpady.   

Všetky časti VZN neupravené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení 

vrátane dodatku č.1,2,3. 
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